Pustopolomský
Zpravodaj
Září 2017

Uvnitř tohoto
vydání
Informace OÚ 1
Hasiči

5

Zahrádkář radí 7
Myslivecký
8
spolek Benitky
Z historie naší
obce

9

Farnost Pustá

10

Lyžařský klub

12

SC Pustá

15

Škola

16

Máte-li zájem o zveřejnění
příspěvku ve zpravodaji, zašlete je prosím na níže uvedenou
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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 všichni během uplynulých letních měsíců odpočinuli a nabrali nové síly jdo zaměstnání, děti do nového
školního roku, který začal tentokráte čtvrtým zářijovým dnem.
Na zasedáních zastupitelstva obce, která se konala 26. 6., 19. 7. a 11. 9. 2017 byla projednána a hodnocena problematika, se kterou
bych Vás rád v tomto článku seznámil.
V rámci dokončení celé splaškové kanalizace v naší obci jsme požádali ministerstvo životního prostředí o dotaci ve výši 38 miliónů korun
z evropských fondů. Proběhla nejrůznější jednání
a dodání všech potřebných dokumentů. V měsíci
červnu jsme obdrželi informaci , že nám byla
dotace poskytnuta. Do dnešních dnů probíhala
kontrola všech dokumentů, které jsme dodali a
po dobu skoro tří měsíců postupně doplňovali dle
pokynů pracovníků SFŽP v Praze. Současně probíhala výběrová řízení na technické, projektové a
investiční a bezpečnostní dozory stavby. S firmou
HYDROSPOR jako dodavatelem máme podepsanou smlouvu o zahájení prací nyní na podzim a
ukončení 29. 6. 2018. V měsíci říjnu začnou výkopové práce. O které ulice se bude jednat, budete
včas informováni.
V podzimních měsících by měl být
zveřejněn výsledek dotační výzvy, kterou jsme
podali u MŠMT na rozšíření a modernizaci výukových prostor naší základní školy,
Dalším konkrétním cílem je využití pro-

storu uprostřed obce zahrady a domů, kde bydleli
Kadulovi a Matějčkovi. Na tento prostor se zpracovává studie ,, Volnočasový areál obce Pustá Polom“.
V měsíci srpnu byla částečně dokončena
výměna veřejného osvětlení a rozhlasu v naší obci. V
měsíci září probíhají ještě některá doplnění a změny
svítidel a reproduktorů.
Chci připomenout některé bezohledné
chování našich občanů vůči spoluobčanům. Volně
pobíhající psi po naší obci, parkování aut a nepřiměřená rychlost na místních komunikacích , dále pak
hrůzně kouřící komíny našich obydlí. Myslím si ,že se
všechny tyto prohřešky dají eliminovat tak, aby se
nám v naší hezké obci žilo lépe a bez zbytečných
problému.
Naše obec nyní bude procházet určitě
velmi náročným finančním obdobím a máme před
sebou hodně náročný program. Musíme však i přes
tyto úkoly , které jsme si dali, finančně zabezpečit
naprosto normální chod celé obce.
Hezké babí léto Vám přeje
Vladimír Grussmann, starosta obce
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17. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom 26. 6. 2017












Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu obce na r. 2017.
(Zpracování projektové
žádosti dotace kanalizace ,
veřejné osvětlení ,překopávač na kompostárnu)
ZO projednalo a bere na
vědomí rozpočtovou změnu
č. 4 rozpočtu obce na r.
2017. (záloha energií)
ZO projednalo a schvaluje
rozpočtovou změnu č. 5
rozpočtu obce na r. 2017.
(Úhrada za organizaci výběrových řízení k přípravě
stavby kanalizace)
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje interní
směrnici č. 5/2017 – schvalování
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o
výsledku hospodaření obce
Pustá Polom za r. 2016.
Kontrolu provedl Krajský
úřad MSK, při přezkumu
hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2016
včetně zprávy krajského
úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
r. 2016













Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh účetní závěrky za r. 2016 a na
základě předložených dokladů – „Zpráva o přezkumu hospodaření Krajským
úřadem“, schvaluje účetní
závěrku za r. 2016.
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí účetní závěrku Mikroregionu Matice Slezská
k rozvahovému dni 31. 12.
2016.
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu o výsledku
kontroly hospodaření Mikroregionu Matice Slezské
za rok 2016 provedenou
kontrolní komisí.
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Závěrečný účet
Dobrovolného svazku obcí
Opavsko za rok 2016.
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu o výsledku
kontroly hospodaření Dobrovolného svazku obcí
Opavsko za r. 2016.
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zajištění
dopravní obslužnosti na
území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Bílovecko. Předmětem smlouvy je
závazek obce poskytovat
kraji finanční příspěvek na
zajištění dopravní obslužnosti v dané oblasti a závazek kraje použít tento příspěvek na úhradu kom-

penzace za veřejnou službu v přepravě cestujících
777 660 018







dopravci provozující veřejnou linkovou osobní
dopravu. Zastupitelstvo
obce schvaluje smlouvu o
zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou – oblast Bílovecko.
Zastupitelstvo obce projednalo s schválilo obecně závaznou vyhlášku
obce Pustá Polom č.
1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní školy. Na základě uzavřené
dohody obcí Pustá Polom,
Hlubočec a Budišovice o
vytvoření
společného
školského obvodu základní školy je území obce
Pustá Polom částí školského obvodu Základní
školy a Mateřské školy
Pustá Polom.
Zastupitelstvo
obce
schválilo dohodu o vytvoření společného školského obvodu obcí Pustá Polom, Hlubočec a Budišovice.
Zastupitelstvo obce Pustá
Polom
projednalo
a
schvaluje dokument Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území
Opavska
složený
z analytické, strategické a
implementační části a
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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z akčního ročního plánu
aktivit, který je zpracován
pro území správního obvodu ORP Opava, vyjma obcí
Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, Služovice, Velké
Hoštice (na vlastní žádost
přičleněny k MAP Hlučínsko západ). Představitelé
obce jsou zároveň tímto
schválením
seznámeni
s Investičními
záměry
vlastní školy. Záměry jsou
součástí Seznamu investič- 
ních záměrů, která je přílohou Strategického rámce
MAP Opavsko (strategická
část MAP).
18. zasedání Zastupitelstva obce
Pustá Polom konaného 19. 07.
2017

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příkazní smlouvu na výkon koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi mezi
Obcí Pustá Polom a panem
Petrem Stiborem, Opava –
Suché Lazce. Celková částka
za
činnost
koordinátora
BOZP činí 78.000,-- Kč bez
DPH.

ZO projednalo a schválilopříkazní smlouvu mezi Obcí
Pustá Polom a společností
KONEKO s.r.o. na „Autorský
dozor na stavbě ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom –
II. etapa“. Celková částka činí
335 000,-Kč bez DPH.

ZO projednalo a schválilo





příkazní smlouvu mezi Obcí Pustá Polom a společnosti INGAT inženýrské
činnosti
s.r.o.
na ,,Technický dozor investora na stavbě ČOV a kanalizace v Obci Pustá Polom
– II.etapa“. Celková částka
činí 788 000,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu mezi
Obcí Pustá Polom a společnosti INGAT inženýrské
činnosti s.r.o.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o
dílo mezi Obci Pustá Polom a společnosti VALUE
ADDED,a.s. na ,,Služby
investičního dozoru a zajištění kompletní dokumentace pro vydání Závěrečného
vyhodnocení akce u projektu ,,ČOV a kanalizace
v Obci Pustá Polom –
II.etapa. Celková částka
činí 500 000,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 rozpočtu
obce na r. 2017.(náklady
předcházejícího bodu)












19. zasedání Zastupitelstva obce
Pustá Polom 11. 09. 2017


ZO projednalo a bere na 
vědomí
rozpočtovou
změnu č. 7 rozpočtu obce
na r. 2017. .(zpracování
studie prostranství Kadu
la a Lichý, elektro revize
domů v majetku obce, 

Obec Pustá Polom Vás zve na Krmášovou zábavu. Restaurace u Krčmářů, pátek 10. 11. 2017. Začátek ve
20.00 hodin. Živá hudba, bohaté občerstvení. Vstupné
150,- Kč.
Předprodej vstupenek na obecním
úřadu u p. Hany Tietzové a
v "restauraci U Krčmářů"



montáž elektronických
vrátných na domy v majet
ku obce, malování obyt
ných domů 250 a 280)
ZO projednalo a bere na
vědomí rozpočtovou změ
nu č. 8 rozpočtu obce na r.
2017 ( dotace MSK pro
školu, elektro revize do
mů v majetku obce)
ZO
projednalo
a
schvaluje dodatek č. 5 ke
smlouvě o dílo č. 096/10
mezi Obcí Pustá Polom a
společností HYDROSPOR
s.r.o. na realizaci záměru
provést dílo „ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom“.
ZO projednalo a schvaluje
kupní smlouvu mezi Obcí
Pustá Polom a panem Ing.
Alešem Krčmářem na prodej části pozemku o výměře
1140m2, parc. č. 690/1 v k.
ú. Pustá Polom v celkové
výši 1.083.000,-- Kč.
ZO projednalo a schvaluje
vzdání se předkupního práva na pozemky parc č. 1098
a 1099/32 v k.ú. Pustá Polom.
ZO schvaluje dohodu o
ukončení nájmu s dohodou
o narovnání mezi Obcí Pustá Polom a paní Magdalénou Budíkovou.
ZO projednalo a schvaluje
plán financování obnovy
Vodovodního řádu Podvihovská (Luční ulice) obce
Pustá Polom od 11. září
2017.
ZO projednalo a schválilo
rozpočtovou změnu č. 9
rozpočtu obce na r. 2017
( odstupné předcházející
bod )
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje ukončení
členství Obce Pustá Polom
ve sdružení „Mikroregionu
Matice Slezské“
k 31.12.2017.
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Nové veřejné osvětlení
Vzhledem k již dlouhodobě
nevyhovujícímu technickému stavu svítidel, chybějící revizi a nespokojenosti s
kvalitou osvětlení v našich ulicích, se
zastupitelstvo obce rozhodlo pro obnovu VO (veřejného osvětlení) .
Z oslovených 5-ti uchazečů
obstála ve výběrovém řízení firma MKK
lightservis, s.r.o., která provedla nejen
montáž samotných svítidel a kabelů, ale
po dobu 7 let bude VO i řádně provozovat. Zajistí veškerou údržbu spojenou s
provozováním VO včetně plateb za
energie . Po tuto dobu bude Obec Pustá
Polom zhotoviteli platit částku rovnající
se jedné sedmině celkových nákladů, tj.
268 261,-Kč bez DPH za jeden rok pro-

vozu. Tato částka je cca stejná, jakou
obec doposud platila za spotřebovanou energii včetně nákladů na údržbu.
Z tohoto pohledu nevznikají obci žádné vícenáklady.
K samotným svítidlům
přísným výběrovým kritériím vyhověla
svítidla produktové řady VOLTANA
vyrobená firmou Artechnic –
Schréder a.s.
Jedná se o LED svítidla s optickým
systémem LensoFlex®2, který spočívá v široké nabídce různých čoček,
jejichž fotometrie splní různorodé
požadavky každé osvětlované plochy
či prostoru. Dále jsou svítidla vybavena chytrými ovladači, které zajišťují
stmívání v závislosti na nočním čase a

Nové svítidlo

Původní stav

Polomský den 2017
Poloma Slovensko
Třetí červnový týden letošního
roku se naše obec opět zúčastnila
Polomského dne na Slovensku.
Naším hostitelem byla tentokrát
obec Poloma se starostou Pavlem
Hanušovským. Úvodní fáze příprav
znamená vždy sestavit vhodnou
osádku, která nejede jen na výlet,
ale musí také řádně reprezentovat
naši obec a měla by se také aktivně a s úspěchem zúčastnit soutěží,
které k polomským dnům neodmyslitelně patří. Letos byl naplánován hasičský útok, polomský
trojboj a soutěž ve vaření.
Byla zde i možnost zúčastnit se fotbalového zápasu. Nicméně po zkušenostech z poslední
návštěvy Polomy před 4 lety se

systémem CLO, který vyrovnává
pokles světelného toku v závislosti
na stáří svítidla. Toto vše přináší maximální úsporu energie, přičemž zohledňuje požadovanou úroveň osvětlení a rovnoměrnost během celé
noci.
Dodaná svítidla jsou o příkonu 28W a 58W a nahradila tak
stávající výbojková svítidla ve výkonových řadách 70W, 125W a 250W.
Svítidla jsou primárně rozmístěna tak, aby osvětlovala chodníky a veřejné komunikace a nezpůsobovala tak nadměrný světelný smog,
o kterém se dnes v médiích hodně
hovoří.
Vít Čerbák

nenašel žádný dobrovolník, který
by se chtěl nechat pro slávu naší
obce dobrovolně zmrzačit a fotbálek jsme vypustili.
Co se vařilo? Předmětem soutěže
byl pokrm, který se připravuje
smažením na tuku a je zhotoven z
tenké vrstvy těsta, z jemně nastrouhaných syrových brambor,
mouky, vajec, česneku, soli a majoránky, případně mléka a dalšího
koření. U nás se tomu říká bramborák, na Slovensku tomu říkají
„nalešnik“ . Osádku hasičského
družstva jsme sestavovali poměrně
obtížně, neboť někteří bývalí
úspěšní reprezentanti, respektive
reprezentantky, nyní plní mateřské
povinnosti a bylo potřeba je nahradit. Částečně jsme si vypomohli
osvědčenými kádry z řad zasloužilých členů hasičského sboru a čás-
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tečně museli vypomoci borci z vedlejší vsi. Sestava osádky byla poměrně
rozmanitá, ale stmelená. Starosta
hasičů Zdenek Štalmach běhal jako za
mlada a i díky tomu jsme v útoku získali bronz. Byli jsme sice z minulých
ročníků zvyklí na vítězství, ale na bedně jsme zůstali. Trojboj sestává ze
tří disciplín. Hod dřevem do dálky,
pití piva na čas a přetahování lanem.
Tady jsme bohužel nebyli moc
úspěšní. V této disciplíně nás reprezentovalo družstvo hasičského útoku
a snad únava, rozmoklé hřiště nebo
silnější soupeř, či jiná prozřetelnost
nám znemožnily dosáhnout lepšího
výsledku. Zcela jsme si spravili chuť u
soutěže vaření, kde nás zastupoval
tým z naší školní jídelny. Jejich bramborák - nalešnik s přehledem zvítězil.
Starosta Pavel Hanušovský neponechal nic náhodě a kromě hřiště se
hlavní program odehrával i v prostorách kulturního sálu, který polomští
mají k dispozici. A dobře udělal, počasí přes veškerou přízeň tamní farnosti
ukázalo nevlídnou tvář. Chladno i
deštivo. Střechu nad hlavou jsme
všichni kvitovali s nadšením. Zábava
končila až v pozdních nočních hodinách a všichni se dobře bavili. Zejména členky hasičské výpravy, které roz-

Hasiči
Je za námi polovina roku
2017, a proto bychom Vás chtěli
informovat, jak první polovina roku probíhala z pohledu jednotky
dobrovolných hasičů obce.
Hasiči mají za sebou třináct výjezdů, z toho byli u dvou
požárů. K prvnímu požáru byla
jednotka vyslána do obce Hlubočec, kdy při jarních bouřkách uhodil blesk do dřevěné hospodářské
budovy. Druhý z požárů, byl v
obci Budišovice, a týkal se požáru
osobního automobilu. U obou
těchto požárů byla jednotka z Pusté Polomi hodnocena jako nejrychlejší a díky včasnému zásahu
jsme zabránili rozšíření ohně do

Pustopolomský Zpravodaj

tančily pozdě večer celý sál.
Opět jsme se potkali se starými známými a navázali přátelství s novými lidmi. Vyslechli
jsme si jaké potíže a problémy
mají v Polome, my si zase posteskli nad našimi trablemi.
Ochutnali jsme místní speciality a v neděli jsme vyrazili opět
zpátky domů. Jediné slabé
místo našich výjezdů na Slovensko je vždy návrat zpět do
ČR. Nedokončený úsek dálnice mezi Žilinou a Ružomberkom opravdu chybí. Už se ale
blýská na lepší časy.
V l a s t im i l

Hrádek
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sy. Jsme rádi, že posezení na tomto místě s krásným výhledem na
Beskydy a Ostravskou pánev využívá spousta turistů a pejskařů vč.
našich občanů.
Do budoucna nás čeká
spousta práce a cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout ve spolupráci s obecním úřadem. Z těch
finančně náročnějších a které nás
trápí je obměna hasičského automobilu Nissan Patrol (rok výroby
1991), kde neustálými opravami a
„lepením“ závad jen oddalujeme
havarijní stav. Dále je nutné zateplení hasičské zbrojnice, z důvodu
nízkých teplot v interiéru a zamrzající vody v zimních měsících

blízkého okolí. Kromě výjezdů se
jednotka snaží aktivně pomáhat
nebo být nápomocná dobrovolným
složkám obce při konání jejích akcí
a také občanům, při ořezech nebo
kácení nebezpečných stromů, protlačovala odpadní vpustě, dovážení
vody. Ve spolupráci se základní
školou se v rámci prevence snažíme přiblížit dětem práci hasičů.
Snad se tyto akce vyplatí a v budoucnu se nám kolektiv mladých
hasičů rozroste o nové mladé hasiče.
Rádi bychom Vás, milí spoluobčané dále informovali, i když s
ročním zpožděním, o nově vzniklém posezení, které se nachází na
velmi oblíbené trase z Pusté Polomi směr Budišovice – Zátiší. Jednotka za finanční podpory obce
Pustá Polom zhotovila lavičku a
umístila ji poblíž této oblíbené traCo se děje u hasičů ...
Letošní topná sezóna se
nám pěkně prodloužila.
Ještě ta naše topidla nám od jara
pořádně nevychladla a už je třeba
topit znova. Na kontrolu a opravu
komínů, čištění a různé revize nám
moc času nezbylo.
Je třeba provést úklid kolem komínů hlavně v půdních prostorách a
kolem topidel odstranit nežádoucí
hořlavé látky a aspoň vizuálně provést jejich prohlídku.
Je tolik příčin, kdy může
začít hořet tam, kde to nejmíň potřebujeme, a které ani nejsme třeba schopni ovlivnit. Tak aspoň udělejme ta základní opatření. Pak můžeme doufat , že budeme mít teplo
a všechno, co k tomu patří pod
kontrolou celou topnou sezónu.
Naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů je připravená zasáhnout a pomoci 24 h. denně . I když
máme hasiče rádi a vážíme si jejich
práce a přítomnosti ve vesnici, raději se bez jejich návštěvy u nás
doma obejdeme. Oni mají i tak
práce dost. O činosti hasičské

Hasiči Pustá Polom

jednotky informoval velitel naší
zásahové jednotky.
My ostatní hasiči jsme zase plnili
plán činnosti, který byl schválen na
minulé výroční schůzi. Minulá zima
se nám letos opravdu protáhla a
proto na přípravu na první jarní
soutěž jsme moc času neměli.
8. května jsme v našem hasičském
areálu pořádali okrskové kolo v
hasičském sportu. Dopoledne soutěžila mládež z našeho 16. a 15.
okrsku. Mladí hasiči soutěžili v požárním útoku a ve štafetě 4x60
metrů. Odpoledne soutěžili ženy a
muži v požárním útoku. Této soutěže se už tradičně zúčastňují i
starší hasiči v takzvané kategorii
VETERÁNŮ. Jde hlavně o recesi
mezi staršími hasiči z Polomi, Kyjovic, Těškovic a Hlubočce a možná
si jí užijeme lépe než mladí hasiči.
Pro rozhodčí, soutěžící i diváky
jsme zajišťovali občerstvení.
6. května se zástupci našeho sboru
zúčastnili svatoflorianského setkání
v Jezdkovicích. Pak už jsme se
chystali na tradiční soutěž po domácku vyrobených TRAKTORKŮ.

V červnu jsme pořádali první
hasičsý karneval. Přesto že bylo
zrovna krásné počasí, účast návštěvníků byla velmi slabá. Trochu nás to mrzelo, protože příprava byla vzorná. Bohužel, současná legislativa a různé předpisy
a omezení nám takové akce
hodně ztěžují a my tak přicházíme o část finančních prostředků,
které potřebujeme pro naši činnost.
17. a 18. června jsme jeli na Slovensko v rámci družby reprezentovat naši obec a hlavně se
tam zúčastnit soutěží, které pro
nás Polomjáci připravili. Letos
se nám poprvé nedařilo. V požárním útoku a ostatních disciplinách jsme nakonec skončili na
3. místě.
Poslední větší účast nás čekala na Polomském dni, kde jsme
pomohli při organizaci, přípravě
a prodeji občerstvení. Naše
hasičské palačinky už jsou vyhlášené. Nezůstali jsme mimo ani
při závěrečném úklidu.
Starší hasiči se ještě zúčastnili
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exhibičně soutěže veteránů v
Těškovicích, kde jsme byli po prvním kole na 5. místě z 16 družstev. Ve druhém kole jsme byli
diskvalifikováni a to nás odsunulo
na předposlední místo.
Nejvíce nás těší, že se můžeme
starat o hasičskou mládež, se kterou jsme se zúčastnili několika
soutěží. Přes prázdniny bylo volno. Doufáme že po prázdninách
budeme pokračovat. Hlavní příprava teď bude směřovat na podzimní branný závod, který bude
na katastru 15. okrsku v Jilešovicích.
Jednotka se stará o techniku
a hasičárnu. V hasičárně máme
problémy s vlhkostí a budova sama by potřebovala zateplit. Kolem areálu se nám podařilo obnovit oplocení, které už bylo v havarijním stavu. Tráva a plevel roste
pořád, a proto je stále co zvelebovat. Musíme se starat, aby se

tam dětem líbilo a aby měly solidní
Aspoň tolik o naší letošní čina klidné zázemí pro svůj výcvik. nosti. Podrobnější hodnocení si
Doufáme že aspoň několik jedinců necháme až na naší výroční schůzi.
„hasičina“ zaujme tak, aby mohli a Zdraví vaši hasiči.
chtěli nastoupit na místa nás starZdenek Štalmach
ších, protože hasičů nebude nikdy
dost.

Zahrádkář radí, informuje, doporučuje ...
Milí čtenáři Zpravodaje,
vloni o tomto čase jsme mimo
jiné napsali, že sklizně na polích i
v zahradách jsou letos (myšleno v
roce 2016) docela dobré, někde i
výborné. V porovnání s rokem
letošním je skutečnost poněkud
jiná. Třeba prostý pohled do zahrad na ovocné stromy nelze s
loňským rokem srovnávat. Zkrát-

ka, ovoce se letos neurodilo, alespoň ne tolik, co vloni. Kde je teda
příčina? Jedna z mnoha je nesporně počasí. Listováním v záznamech
o teplotách v dubnu letošního roku od 18.4.do 21.4. jsem zjistil, že
teplotyklesaly zejména v noci pod
bod mrazu až do -2°C. Taky napadal sníh. Následující měsíce málo

pršelo (okolo 60 mm. měsíčně). Co
se týče zeleniny, je to snad o něco
lepší. Vydařila se mrkev i petržel,
cibule i rajčata. Zato česnek byl
leckde doslova ubohý. Je to však
„případ od případu“. Venku nás
nyní čekají obvyklé podzimní práce
na zahradě, celkový úklid, rytí a
taky výsadba česneku. Ten pro
jistotu před výsadbou namoříme.
Pór, růžičkovou kapustu můžeme
ponechat na záhonech. Jsou mrazuvzdorné. Přejdou-li mrazem, jsou
jemnější chuti. Stále kompostujeme
organické zbytky ze zahrady, nikoli
starosta@pustapolom.cz
553 666 955
však plevele!

Starosta

Ing. Miroslav Hrabovský

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Pausová

milí čtenáři, chceme inurad@pustapolom.cz
553 666 951 Dále vás,

Matrika

Jana Kotalová

matrika@pustapolom.cz
553 666 952 pokračovat
ve výsadbě stromů po-

Účetní

Michaela Haasová

553666957

Vedoucí údržby

Václav Hrbáč

Stavební úřad
Ilona Murinová
Sníh 19. dubna 2017
Stavební úřad
Bc. Aleš Onderka

mistostarosta@pustapolom.cz

formovat, že na podzim hodláme

dél silnice
do Kyjovic. Současný
ucetni@pustapolom.cz
stav švestkové aleje, jak jsme již
553 666 958 minule udrzba@pustapolom.cz
psali, je stále ve velmi žastavu. Letos na jaře ve
553 666 956 lostnémstavebni@pustapolom.cz
spolupráci
se včelaři jsme již vysástavebni@pustapolom.cz
553 666 953
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zeli 26 kusů nových švestek a ty
zdárně rostou. V létě jsme se ve
spolupráci s organizací „Sázíme
stromy“ zúčastnili internetového
hlasování o finanční podporu pro
získání dalších stromů pro výsadbu. Z dvanácti vybraných žadatelů z celé republiky jsme se umístili na 2 místě a získali jsme finanční částku na pořízení 60 kusů stromů, včetně dalšího materiálu potřebného k výsadbě. Toto vše provedeme za souhlasu majitele pozemku, kterými jsou silnice Opava.

Pustopolomský Zpravodaj

Termín výsadby plánujeme na
druhou polovinu října a uvítáme
všechny, kteří přijdou s rýčem
nám pomoci při obnově tohoto
stromořadí. Nebojte se, kromě
práce je tam i veselo a odvedená
práce bude odměněna i malým
pohoštěním.
Do budoucna se budeme snažit získat další prostředky
pro pokračování obnovy této
aleje, kde původně bylo vysázeno
320 ks stromů. Dobrá zpráva již
přišla od starosty naší obce, že

nás taky v této činnosti finančně
podpoří. Děkujeme.
Ve dnech 22. až 24. září
2017, jako každoročně, proběhla na
výstavišti Černá louka v Ostravě
výstava „Život na zahradě“. Pustopolomská organizace zahrádkářů se
výstavy rovněž zúčastnila se svými
výpěstky. Kdo výstavu navštívil,
mohl si odnést mnoho námětů a
inspirace ke svému zahrádkaření. K
dispozici byli i odborní poradci.
Váš Zahrádkář

Myslivecký spolek Benitky
Náš spolek Benitky se rozhodl napsat do Pustopolomského zpravodaje o působení myslivců v obcích
Pustá Polom a Budišovice. Poreferujeme Vám o našich činnostech a
kulturních akcích, které pro naše
občany pořádáme. Radi bychom
začali tím, co náš spolek dělá pro
přírodu a okolí našich obcí.
Hlavní význam našeho
mysliveckého hospodaření je péče
o zvěř, jež náleží honitbě - tedy
území, které je nám jako spolku
pronajímáno od vlastníků honebních pozemků. Tyto plochy zaujímají 1112 ha v okolí obcí Pustá
Polom a Budišovice. Na této ohraničené půdě se snažíme rozumně
hospodařit se zvěří, nikoli s porosty. To zahrnuje mnoho povinností
pro naše myslivce, jež se snaží o
minimalizaci způsobených škodškod zvěří na porostech a plodinách v honitbě Benitky. Znamená
to regulaci odlovem zvěře na únosnou hranici populace zvířat vzhledem k prostředí, ve kterém zvěř
žije celoročně. Tím zde kolem našich obci nahrazujeme
predátory, kteří už zde vymizeli.
Lovem také chráníme ostatní druhy zvěře před predátory jako je
liška, kuna, a tím pomáháme navýšit počty drobné zvěře jako je zajíc,
bažant, křepelka atd. Myslivecká
problematika řeší hlavně únosnou

populaci zvěře pro prostředí
(les, pole), v němž zvěř žije, čímž
zamezujeme hladu či příbuzenskému množení. Každý les a pole
může poskytnout hojnost potravy, problém však nastává v zimních měsících, kdy zvěř strádá a
přemnožení znamená vzájemný
boj o potravu, devastaci dřevin
ohryzem a vyhladovění . V tomto případě nastupují opět myslivci, kteří v zimě zvěři předkládají
krmivo do krmelců, které jsou
umístěny ve spravovaném území
spolku. Myslivost není již dávno
pouze lovem a rozmarem šlechty, ale znamená boj o udržení
rovnováhy v přírodě, co se týče
života v lesích a polích mezi našimi obcemi.
Dále je tady otázka financování naší aktivity, v níž se
odráží naše snaha o kulturní vyžití v našich obcích. Máme také
povinnost pokrýt náklady spojené s krmivem a stavbou mysliveckých zařízení jako jsou např.
krmelce, slaniska, posedy a hájovna. Další nemalý finanční obnos jde majitelům honebních
pozemků za pronájem půdy, kde
se zvěří hospodaříme. Je to pro
náš spolek nelehké, avšak ne
nemožné. Pokrýváme naše náklady na myslivost různými činnostmi: mysliveckým plesem,

prodejem gulášů, klobás a nápojů
na obecních akcích, například na
Dni obce a Motofestu. Obce Pustá
Polom a Budišovice se také snaží
spolku pomoci v jeho chodu finančními příspěvky. Za to jim srdečně děkujeme a náš dík patří i
všem, kteří přispěli koupí v našich
stáncích či na společenských akcích. Za zmínku zde stojí i každoroční naháňka na černou zvěř, kde
se setkáme s našimi mysliveckými
kamarády z okolních obcí.
Jsme rádi, že Vám můžeme alespoň písemnou formou ukázat, že
jsme v obci, ale především v lesích
kolem ní.
Přes vše, co je člověkem v
přírodě už nenávratně poškozeno,
se snažíme o znovunavrácení zvěře
a krásy do naší krajiny. Vytváříme
činnost neviditelnou pro dnešní
svět, ale tradiční a poctivou už
přes tisíc let. Doufáme, že společně s našimi občany, farmáři, zemědělci i lesníky dokážeme zachovat
krajinu pro další generace. Krajinu
krásnou, zdravou a plnou života.
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Z historie naší obce
Ten, kdo se zajímá o vznik dověděl, byl zde již i v dobách tera bylo paradoxně dosaženo práa historii naší obce, nemůže pře- dávno minulých, konkrétně od vě po odchodu švédských vojsk.
hlédnout, že první písemná zmínka roku 1802.
Stavitelé dali přednost baroku. Na
o Pusté Polomi (tenkrát ještě
Klášter založil v roce výzdobě barokních interiérů se po„Polom“) je již z roku 1238. S tou- 1077 moravský kníže Ota I., zva- dílelo mnoho významných umělců
to dobou se současně uvádí, že ný Sličný. Ten zde povolal řád tehdejší doby. Jako úchvatný se mi
ves i kostel tehdy náležely klášteru benediktinů z Břevnova. Pobyli při prohlídce jevil tzv. Slavnostní sál.
HRADISKO u Olomouce. A jak se zde krátce, v roce 1150 benedik- Okenní špalety zobrazují lidské
píše v historických dokumentech, tiny vystřídali premonstráti a ctnosti a nectnosti. A doslova
v poddanském držení tohoto kláš- usadili se zde na celých 600 let.
chloubou kláštera je výmalba stropu
tera byla Polom patrně až do roku Osudy kláštera po celou dobu v tomto sále. Jde o největší nástropjeho existence byly velmi pohnu- ní fresku na Moravě. Město Olo1440, což je plných 200 let!
Již delší dobu jsem choval té. Opakovaně byl vypálen, údaj- mouc, vysoké školy i další instituce
v sobě myšlenku toto místo na- ně až 7x! Roku 1241 zde vpadli tento sál často využívají (promoce,
vštívit. Důvod byl prostý. Byla-li Kumáni, kočovné kmeny z Asie, kulturní programy apod.). V předsálí
naše dávná minulost dvě staletí usazené v Uhrách. Klášter vyple- je na stropě zavěšen lustr, zhotovespojená s tímto místem, určitě nili a vypálili.
ný v Kamenickém Šenově pro íránbude stát zato se s tím nějak seHrůzné časy nastaly pro ského šáha R. Páhlavího. Lustr po
známit. Příležitost se naskytla po- kanonii za třicetileté války. Roku návštěvě tohoto monarchy zůstal v
čátkem letošního července, kdy 1642 zde zle řádili Švédové. Do- Československu. V Iránu totiž vyjsem město Olomouc navštívil. konce měli vyrabovat krypty a pukla revoluce… Proč zrovna lustr
Dostalo se mi informace, že ob- pohřbené zbavili šperků i ornátů. umístili na Hradisku, není známo. V
jekty kláštera dodnes existují, mís- Do své domoviny pak odvezli z klášteře je i malé muzeum archeoto se nazývá KLÁŠTERNÍ HRA- knihovny ty nejvzácnější svazky. logických vykopávek z prvního náDISKO a je tam umístěna vojenská Mimochodem, klášterní knihov- dvoří.
nemocnice. Místa znalí lidé mi po- na je starší sestrou premonstrátNení účelem tohoto příradili, že klášter z centra Olomou- ské knihovny na pražském Stra- spěvku vyjmenovat vše, co bylo k
ce není daleko, vydal jsem se na hově.
vidění. Vřele bych doporučil navštítoto místo podél řeky Moravy
Úsilím schopných před- vit toto místo. Místo, které je spopěšky. Již z dálky je vidět komplex stavených kláštera – opatů, kláš- jeno s dávnou minulostí naší obce.
budov s pěti věžemi. Stojí na mír- ter byl znovu budován a přestané vyvýšenině na levém břehu ře- vován. Největšího rozkvětu kláš- Jozef Sedláček
ky. V dobách minulých, nepochybně strategické místo. Již příchod
před samotný hlavní vchod zauj- Pohled na komplex budov Klášterní Hradisko, nyní vojenská nemocnice
me. Stál jsem před jedním z nej- Olomouc. Monumentálnost staveb a honosná výzdoba bývalého kláštevětších klášterů v Evropě a nej- ra si vysloužila přívlastek „moravský Escorial“.
starším na Moravě. Stále jsem nevěřil tomu, že objekt je přístupný
veřejnosti (s ohledem na fungující
nemocnici, navíc vojenskou). Měl
jsem štěstí, ve vrátnici se nás sešlo
několik, byl zavolán odborný průvodce a vydali jsme se na prohlídku. Ta měla pro mne docela
zvláštní půvab. Procházíte nádhernými historickými chodbami, mnohé dveře do místností byly otevřené a bylo možné spatřit lékařské
ordinace s moderní technikou.
Vojenský špitál, jak jsem se taky
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Farnost Pustá Polom
Náboženství 2017/2018
Milí rodiče, prarodiče,
školáci, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o dvě zkušenosti z loňského školního roku. Díval jsem se
v přítomnosti dalších lidí na pohádku Anděl Páně II. A jeden z přítomných pronesl velmi pravdivou
větu: „To nevěřící nemohou pochopit!“ Leccos jistě pochopí i člověk nevěřící. Na druhou stranu –
bylo v tom filmu tolik prvků, které
člověku bez znalostí Bible a křesťanského způsobu života unikaly
jako voda mezi prsty.
Druhá zkušenost je z loňského výletu do Lanového centra.
Když se paní instruktorka dověděCo se děje ve farnosti
Celá řada aktivit ve farnosti se točí kolem vybudování komunitního centra na farní zahradě.
Komunitní centrum má vydané
platné územní řízení a stavební povolení a v druhé polovině října bychom měli obdržet vyrozumění z
MAS Opavsko, zda jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci na tuto stavbu. V sobotu 10.května se sešlo asi
20 ochotných lidí a mládežníků na
brigádu, při které jsme celou klubovnu vyklidili a připravili k demolici.
V neděli 21. května se ve
farním kostele uskutečnil benefiční
Varhanní koncert Pavla Pískovského, který měl podpořit stavbu Komunitního centra, stejně jako následný prodej výrobků našich skautů. Celkový výtěžek činil hezkých
10.916 Kč. Velké poděkování
všem, kdo se zapojili, i všem dárcům.
Ohlédnutí za Nocí kostelů 2017
Další hezkou akcí byla v
pátek 9. června Noc kostelů, kterou nás letos provázeli svatí – naše
vzory v nebi i zde na zemi. Letos

la, že se jedná o děti a mládež z
náboženství, řekla: „No vidíte. Já
jsem nikdy do náboženství nechodila. Teď studuji na vysoké škole
humanistický obor a musím se to
´šrotit´.“
I když pro nás křesťany
jsou důvody pro poznávání Božích
věcí a pro život s Ježíšem daleko
podstatnější, přesto ani ty výše
jmenované nejsou tak úplně „od
cesty“.
A tak přijměte pozvání:
Pojďme poznávat, pojďme proží-

vat, pojďme být spolu, pojďme tvořit partu, která v náboženství i mimo něj smysluplně a snad i zajímavě
prožije volný čas.
Kdy, kde a s kým se letos
budeme setkávat? Vše je uvedeno v
tabulce nad textem. Všechny moc
zveme. Je možno přijít přímo do
hodiny a přihlásit se dodatečně.
Jo – a v náboženství se nic špatného
děti nedoví!!! :-)

se z věže kostela rozléhal daleko
do kraje zvuk trubky, lesního rohu i saxofonů a klarinetů a koho
vytrubování do kostela přilákalo,
určitě nelitoval. Ke zhlédnutí byla
zajímavá výstava dětských výtvarných prací, divadelní scénka
„Anežka Přemyslovna“ a zajímavá
prezentace o svatých v našem
kostele v podání historika pana
Petra Stoniše. V rámci programu

pro děti v kapli v Hlubočci byl dokonce zbudován Karlův most! V
neděli 11. června následovala ještě
Cyklojízda Noci kostelů. Kdo šlápnul do pedálů, mohl během odpoledne navštívit nejen náš kostel, ale
také kaple v Podvihově, Hlubočci,
Kyjovicích a Budišovicích i zajímavá
místa v našem okolí, jako třeba památný dub. Všude se daly získat

o. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr
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sběratelské nálepky, a kdo vydržel a
ujel celou trasu, mohl si získanými
nálepkami doplnit všechna bílá místa na mapě. Počasí nám přálo a
všem, kdo tyto akce pomohli zajistit
i těm, kteří se jich přišli či přijeli
zúčastnit, patří velké poděkování.
Moc krásný byl rovněž koncert ministra zemědělství Mariana
Jurečky a jeho hostů v neděli 25.
června, který měl název "Od baroka po současnost". Kombinace příčné flétny, hoboje, tuby (na kterou
hrál ministr zemědělství Marian
Jurečka) a varhan je unikátní a aranže k těmto skladbám tvořil známý
současný hudebník z Brna. Koncert
byl taktéž benefiční a pomohl na
Komunitní centrum vybrat 30.630
Kč. Následné dary ke dni 9. 8. 2017
pak činí ještě dalších 22.000 Kč a
jsme moc rádi, že dary přicházejí
dál. Z tohoto koncertu máme video
a zájemcům ho rádi poskytneme.
Školní rok byl zakončen tradiční
dětskou kytarovou mší svatou a
táborákem na farní zahradě a hurá
na prázdniny! Dvacítka mladých z
farnosti se na přelomu července a
srpna zúčastnila farního tábora v
Kujavách u Nového Jičína.
Příjemná zpráva přišla z
ministerstva zemědělství. Vyšly obě
farní žádosti a dostali jsme dotaci
přes 250.000 Kč na opravu soklu
farního kostela a na opravu kapličky
u fary. Práce na těchto objektech
Rodiny z farnosti - Rafty 2017
V pátek večer se scházíme
postupně u ohně na velké farní zahradě v Cholině pod rozlehlým ořechem. Každý opéká, co dům dal a
vzájemně ochutnáváme švestičky z
domácích zahrádek. U vůně pečeného masa se plánují strategie na zítřejší rafty. Děcka si vyrábějí vodácké čelenky. Padá temná vlahá noc a
většina jde spát za farní zídku na
louku pod širák.
Brzy z rána budí všechny padlá rosa,
suší se spacáky a snídá se pod ořechem v prvních paprscích. Pak už se

Pustopolomský Zpravodaj

blíže popíšu. Kaplička před farou.
Fasáda na kapličce se očistí tlakovou vodou. Opadlá místa se dohrubují a celá se přeštukuje. Finální
nátěr bude tvořit silikátová fasádní
barva. Soklová část fasády na kapličce se oklepe a nanese se sanační
omítka. Dřevěná okna se demontují a dodají nová. Vstupní dveře
se repasují a natřou. Střešní krytina a veškeré klempířské prvky se
demontují a provedou se nové z
titan-zinkového plechu. Nová krytina bude ze svitků, falcovaná.
Cena celkem: 172 133 Kč Dotace:
120 493 Kč, Spolupodíl farnosti:
51 640 Kč
Sokl kostela. Sokl je již
oklepaný, toto prováděli už dříve
farníci svépomocí. Provede se jeho

očištění a nanese se sanační jádrová a následně štuková omítka. Povrch se přetře sol-silikátovým fasádním nátěrem. Odstín bude
stejný jako na fasádě (popřípadě
tmavší dle předložených vzorků
před realizací).Cena celkem: 190
555 Kč, Dotace: 133 385 Kč
Spolupodíl farnosti: 57 170 Kč
Uvedené ceny jsou z projektové
dokumentace. Ještě nebyl vybrán
dodavatel. Obě stavby se budou
provádět na jaře 2018.
Obě akce jsou financovány z programu ministerstva zemědělství –
č. programu 12966 – název: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.
Mgr.Jaroslav Krajzl
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auty vyráží na nádraží v Mohelnici.
Vlakem do Postřelmova, v pointu
vyzvednout rafty a než se kdo
nadá, dva rafty s puberťáky mizí v
dáli. Další tři rodinné rafty se nechávají volně táhnout proudem
vody, ještě že včera v Jeseníkách
zapršelo. Ti, kdo zvolili k dopravě
kanoe, koordinují svačinkové zastávky u barelů. Řeka Morava je

krásná, když svítí slunce, nekousají
komáři a voda líně plyne. Vše opepřeno faunou (hlavně kačeny:),
florou (hlavně vrby a kopřivy:) a
jezem. Končíme ve Vile Háj, někdo pivem, někdo nanukem. Po
cestě na faru je zastávka v Lošticích na tvarůžky. Večeře na faru
přijela ve várnicích - svíčková se
nikdy neomrzí. Pak ještě dlouhé

povídání u ohně.
Ráno nás budí zvony
kostela. Po snídani v trávě balíme
a jdeme na mši. Pak po obědě a
červených třešních zamáváme
Hané a řece Moravě. Krásný začátek prázdnin! (Letos na raftech
a kánoích se plavilo 56 dětí, puberťáků a dospěláků a jeden
pes :-)

Římskokatolická farnost a obec Pustá Polom vás zvou na

Svatomartinské slavnosti

Neděle 12. listopadu 2017
10.30 slavnostní mše svatá v kostele Sv. Martina,
15.00 scénka ze života Sv. Martina na farním dvoře,

Průvod obcí s živou hudbou, občerstvení na faře, možnost zakoupení oplatků a vína

Lyžařský klub
snahu. Pro zajištění kulturní atrakDen obce 2017
Dovolte, abych krátce rekapitulo- tivity této slavnosti byla oslovena
celá řada umělců z České i Sloval Den obce 2017, který se konaly
venské republiky. Mnoho z uměl24. června na velkém hřišti. Začátkem tohoto článku bych chtěl po- ců chtělo navštívit naši obec, ale s
ohledem na rozpočet a populariděkovat vedení obce, že máme
tu, byli vybráni jen někteří. Hlavmožnost takové akce v naší obci
ním naším frontmenem byla Věra
realizovat.
V letošním roce
proběhnul jubilejní 10. ročník těch- Špinarová, na kterou jsme se
všichni moc těšili. Bohužel, někoto obecních dnů. Tento rok se stálik týdnů před termínem této akvá jubilejní také pro lyžařský klub
Pustá Polom, jelikož slaví třicáté ce náhle skonala, což nám zkomplikovalo a rozhodilo program.
výročí od svého založení. Členové
Naštěstí alternativně nám přislíbil
lyžařského klubu se s plným odhodláním vrhli do komplexní pří- účast pan Jaroslav Uhlíř. Vystoupení pana Uhlíře se setkalo s velpravy a organizace hned po skonkou pozitivní odezvou a věřím, že
čení předcházejícího ročníku obecvšichni si společně zazpívali nejedních dnů. Organizátoři se zaměřili
především na naše ratolesti, kdy nu písničku z repertoáru tohoto
naším cílem bylo mít děti, pokud umělce.
Samotné obecní dny byly
možno, co nejvíce pod kontrolou,
tradičně zahájeny projevem staale s maximální volností v jednom
rosty
obce. Poté následovalo
vy553 666 955
Starosta areálu. Rozmístění Ing.
Miroslav
Hrabovský
uceleném
podia,
stoupení našich nejmenších ratostánků
s občerstvením a dalšími
Místostarosta
Ing. Vít Čerbák
atrakcemi (kolotoč, skákací hrad, lestí z mateřské školky. Dalším
bodem programu bylo
553vystoupení
666 951
Sekretariát
trampolíny),
bylo maximálněHana
při-Pausová
školáků základní školy. Závěrečné
způsobeno
pro naše nejmenší
s
553 666 952
Matrika
Jana Kotalová
nám
velkým herním prostorem na asfal- číslo zahajovacího programu
Účetní
Michaela zajistily
Haasovánaše vitální 553666957
důchodkyně s
tové ploše. Všech osm herních stapředstavením
ruských
dévoček.
553 666
958
Vedoucís údržby
novišť
úkoly pro nejmenší Václav
soutě- Hrbáč
Následovala
kapela
VESELÁ
žící
byly
pojaty
v
duchu
pohádky
553 666 956
Stavební úřad
Ilona Murinová
Doby ledové. Všichni soutěžící byli TROJKA, která má ráda lidové
písničky a zvesela rozezpívala
od553 666 953
Stavební úřad
Aleš Onderka
odměněni
malým dárkem zaBc.
jejich

polední publikum. Po vystoupení
této kapely dostali opět prostor
naši nejmenší s Klaunicí Olgou. V
podvečerních hodinách vystoupila
havířovská kapela NEBE, která
rozpálila teenagerské publikum.
Kolem dvacáté hodiny vystoupil
již zmiňovaný Jaroslav Uhlíř a zazpíval společně s celým publikem
své největší pohádkové a filmová
hity. Po tomto nádherném vystoupení měla těžký úkol zaujmout půvabná a křehká slovenská
zpěvačka KRISTINA. Její vystoupeni obměkčilo všechny rockery,
kteří již očekávali vystoupení KABÁT REVIVAL. Kabáti rozproudili
celé publikum tak, že někteří rockeři ztratili hlas a nemohli si objednat pivo v přilehlých stáncích.
Celým sobotním odpolednem a
večerem provázeli místní rodáci
starosta@pustapolom.cz
Rozálie
Pokorná a Pavel Šindlář,
kterýmistostarosta@pustapolom.cz
uzavíral celý program Discokarnevalem. Závěrem bych
chtělurad@pustapolom.cz
poděkovat všem dobrovolným matrika@pustapolom.cz
složkám a jejím členům za
pomoc s celkovou přípravou
ucetni@pustapolom.cz
obecních dnů Pustá Polom 2017,
kteréudrzba@pustapolom.cz
letos byly připravovány pod
hlavičkou
lyžařského klubu.
stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz

Petr Urbančík
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Gulášové slavnosti 2017,
Letos se již po čtvrté uskutečnily
gulášové slavnosti v areálu lyžařského klubu Pustá Polom. Pro
představení akce Vám sdělím v
krátkosti pravidla soutěže. Každý
zúčastněný team musí uvařit v limitovaném čase 4 hodin hovězí
guláš v kotlíku. Ze strany organizátorů každý team obdrží 2,5 kg hovězí kližky, 2,5 kg cibule, bochník
chleba a sádlo dle potřeby od našeho partnera Globus Opava.
Ostatní ingredience si soutěžící
přinesou dle vlastní volby a chuti.
V letošním ročníku se přihlásilo
celkově jedenáct týmů přímo z
Pusté Polomi i z okolních vesnic.
Soutěžící se předháněli nejen ve
stylu a umu ve vaření, ale také v
samotné výzdobě svých soutěžních míst a přístřešků. Tato vý-

zdoba, ale i srdečné pohoštění
příchozích diváků měla přímý dopad na diváckou soutěž o nejsympatičtější team celých slavností. Za
podpory diváků soutěž vyhráli
Veselí námořníci s největším počtem diváckých hlasů. V samotné
soutěži o nejlepší guláš se strhl
nelítostný boj, kdy pěti členná
porota ve složení Ladislav
Grussmann, Robert Paus, Jiří Halfar, Jiřina Pavelková a Bohdana
Štalmachová musela provést rozstřel mezi dvěma nejlepšími guláši.
Porota nakonec rozhodla o konečných výsledcích takto: na třetím místě se umístil guláš TRES
JALAPEŇOS, na druhém místě se
umístil guláš připraven SVAZEM
SLEZSKÝCH BOHÉMŮ a letošní
vítězství si vyvařila PARTYJA Z
HORNÍHO KONCA. Pro všechny diváky byly připraveny volně k

FICHTL POLOM KŘÁP
Podzim se pomalinku přibližuje, proto bych Vás
chtěl touto cestou pozvat na další ročník „Fichtl
Polom křapu, aneb „memoriálu zadřených pístů“.
Pro Vás, kteří jste ještě o adrenalinem nabitém závodě neslyšeli, jedná se o závody jednostopých
strojů s minimální kubaturou a maximálním výkonem doprovázený nesnesitelným hřmotem motorů.
Jak již název napovídá, jistě jste pochopili, že se
jedná o závody, kterých se účastní především stroje známé jako JAWA 50. 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 mohou zúčastnit také stroje zahraniční
výroby s obsahem válce do 51 ccm. Tuto kategorii
jsem pro letošní rok rozšířil o moto kola s obsahem do 51 ccm. Pro všechny nadšence do mašin
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/ a vyplněnou přihlášku zaslat
prostřednictvím e-mailu na adresu guf@seznam.cz,

ochutnání další nesoutěžní guláše:
Pálivá huba, Segedínský guláš, Zvěřinový guláš, Buřt guláš, Hovězí
guláš, Vepřový guláš, Hlívový guláš
a držková polévka. Tradičně ke
guláši patří také dobré pivo. Pro
letošní rok jsme nabídku rozšířili z
tradičního Bernardu také na další
značky, jako je třeba Pilsner
Urqvel, Radegast a pro řidiče nealkoholický Birell. Musím konstatovat, že tato akce dopadla velice
dobře, a věřím, že i příští rok se
sejdeme s plnou chutí k vaření.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, členům LK, dobrovolníkům a také obci Pustá Polom za pomoc s přípravou této
akce. Všechny fotografie naleznete
na naších stránkách: http://
ski.pustapolom.cz/
Petr Urbančík

kde Vám bude zpět zasláno potvrzení o zápisu do
závodu. Uzávěrka přihlášek podaných prostřednictvím
e-mailu bude do 28.9.2017. Ostatní závodu chtiví motoristé a motoristky se mohou přihlásit v den závodů
na místě, ale startovné bude vyšší. Pro ty z Vás, kteří
budou chtít pouze okouknout skvosty z našich garáží,
srdečně zveme na ski areál Pustá Polom. Závod se
koná v sobotu 30. 9. 2017, kdy prezentace strojů a
registrace závodníků bude probíhat od 12:00 do
13:30 v areálu LK Pustá Polom. Hromadný start všech
zúčastněných bude ve vlnách od 14:30 na ÚAN Pustá
Polom. Po dokončení závodů, je pro všechny příznivce připraveno bohaté občerstvení v areálu LK Pustá
Polom. Zde bude zároveň probíhat slavnostní vyhlášení vítězů a vítězů doprovodných soutěží, které budou
součástí celého odpoledního programu.
Pro letošní rok jsem si připravil malé překvapení, kdy
po závodech bude představen prototyp stroje JAWA
50 s pohonem prostřednictvím proudového motoru.
Pokud Vás i tato nabídka neoslovila, prosím zavítejte
na stránky http://ski.pustapolom.cz/, kde naleznete
fotografie a videa z předešlých ročníků této akce.
Petr Urbančík
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"3" ROČNÍK FICHTL POLOM KŘAPU
aneb MEMORIAL ZADŘENÝCH PÍSTŮ
Datum konání: 30. 9. 2017
,

Přihlášky: na http://ski.pustapolom.cz/ nebo guf@seznam.cz 777903960
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 28. 9. 2016
Registrace závodníků + technická přejímka: 12:00-13:30. Ski areál Pustá Polom
Informační brífink + seznámení s tratí 13:45-14:15
Přesun na startovací rošt. 14:15-14:30
Předpokládaný start závodu: 14:30 – Hromadný start jednotlivých kategorií zastávka
Pustá Polom
Startovné: 250Kč, na místě 300kč. Pivko + občerstvení+ nealko
Délka závodního okruhu cca 18 km dle plánku, pro všechny kategorie stejný.
Kategorie:
A. Babety 1. Rychlostní
B. Babety 2. Rychlostní+ stadiony a Jawety
C. Fichtl KLASIK 20,21,23,05,555,550 („Stodolák“)
D. Fichtl SPORT 20,21,23,05,555,550 („Speciál“)
E. Celý svět do 51ccm.
F. Slečny, ženy, dámy, babky na čemkoliv do 51ccm
jak ve svých věkových kategoriích,
tak napříč věkovým spektrem. Do
Druhou srpnovou sobotu bylo na dětských klání se zapojilo 14 dětí.
lyžařském vleku opět živo. Sešlo se
V hlavním závodě na 22
zde téměř sto bikerů, aby poměřili kilometrů s 580m výškovými mesvé síly v bojích o nejvyšší příčku try, který byl oproti loňsku mírně
pozměněn a okořeněn výjezdem
nad naší sjezdovku, dominovali
zkušení matadoři. Nejrychlejším z
nich byl Roman Kroček. Ten se s
tratí vypořádal za 54 minut a 46
sekund. V cíli také podotkl, že tak
náročnou a poctivou dvacítku, v
podstatě bez jízdy po asfaltu, ještě
nikdy nejel. Mezi ženami triumfovala Gabriela Křesťanová ze ŽimrovicHrabovský
s časem 1 hodina
55312
666minut
955
Starosta
Ing. Miroslav
a ve vložené kategorii o nejrychMístostarosta
Ing. Vítlejší
Čerbák
pustopolomskou ženu a muže
zvítězili Šárka Baarová
553a 666
Zdeněk
951
Sekretariát
Hana Pausová
Vaněk.
553 666 952
Matrika
Jana Kotalová
Nezbývá než poděkovat
Účetní
Michaela
Haasová
celému
organizačnímu553666957
týmu, obecnímu
úřadu
za
maximální
553 podporu
666 958
Vedoucí údržby
Václav Hrbáč
v přípravě a v neposlední řadě
666 956
Stavební úřad
Ilona Murinová
sponzorům akce. Další553
ročník
se
553 666 953
Stavební úřad
Bc. Alešuskuteční
Onderka 11. srpna 2018.
Pustopolomská MTB Dvacítka

Výsledky:
Muži:
1.Kroček Roman 1984 CZE
Crossbike.cz 0:54:46
2. Rohel Břetislav 1990 CZE
Full-Dynamix 0:55:45
3.Klos Viktor 1992 CZE
SK Bagbike
0:56:50
Ženy:
1.Křesťanová Gabriela 1992
CZEŽimrovice 1:12:01
2. Gruchalová Lucie 1984 CZE
CK Hobby Bohumín
1:16:14
3.Salíková Markéta 1999 CZE
SupGirls 1:17:19
A kdybyste do té
starosta@pustapolom.cz

doby
„nevěděli, co s nohama,“ tak pro
mistostarosta@pustapolom.cz
Vás chystáme 10. února 2018
urad@pustapolom.cz
Pustopolomskou
Dvacítku Walk/
Cross,matrika@pustapolom.cz
otevřený závod v chůzi či
běhu na dvou tratích na 20 a 10
ucetni@pustapolom.cz
kilometrů.
Více informací již brzy
na nových
internetových stránudrzba@pustapolom.cz
kách www.pp20.cz
stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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fotbalisté SPORT – CLUBU Pustá Polom
Fotbal je tady,
fotbalisté SPORT – CLUBU Pustá Polom začínají hrát mistrovská utkání
ve svých soutěžích. Muži „A“ bohužel nešťastně sestoupili z Divize a
boudou hrát Krajský přebor.
Muži „B“ bohužel taky sestoupili z
Okresního přeboru a budou hrát Okresní soutěž. Dorost se spojil se
Suchými Lazcemi, starší žáci ,mladší žáci a mini žáci hrají okresní soutěže. V letní velmi krátké přestávce nedošlo v rámci klubu k vážnějším
změnám. Na Vaši účast při fotbalových utkáních a připravovaných akcích ve sportovním areálu SC Pustá Polom se těší vedení klubu.

PODZIM 2017
06.08. Pustá Polom - Dětmarovice 17.00 NE
13.08. Polanka
- Pustá Polom 17.00 NE
20.08. Pustá Polom - Háj
17.00 NE
27.08. Bílovec
- Pustá Polom 17.00 NE
30.08. Břidličná
- Pustá Polom 17.00 ST
03.09. Pustá Polom - Frenštát
16.30 NE
10.09. Bruntál
- Pustá Polom 16.00 NE
17.09. Pustá Polom - Krnov
16.00 NE
23.09. Orlová
- Pustá Polom 16.00 SO
01.10. Pustá Polom - Český Těšín 15.30 NE
07.10. Stará Bělá - Pustá Polom 15,00 SO
15.10. Pustá Polom - Vratimov
15.00 NE
22.10. Pustá Polom - Šenov
14.00 NE
28.10. Heřmanice - Pustá Polom 14.00 SO
05.11. Pustá Polom - Čeladná
14.00 NE

Letní příprava:
Kravaře - P.Polom 0
Bílovec - P.Polom 2 :
P.Polom - Oldřišov 1
Bolatice : P.Polom 3 :

: 0,
1
: 2
2

Hráči „A“ mužstva mužů:
Brankáři: Minařík Václav 1,
Rychlý 18,
Obránci: Jašek Radek 8,
Poštulka Lukáš 16 , Potůček Patrik 5, Kuděla Radek
4, Demko Filip 6,
Záložníci: Pomp Petr 12,
Šmíd Martin 2, Vítek Radek
13, Černohorský Adam 10,
Matějček Michael 15 , Hendrych Vojtěch 11 , Hrabina
Michal 19, Malík Patrik 20,
Útočníci: Štýbar Filip 9,
Frank Jan 14 , Blucha Adam
17, Schwalbe Adam 7,
Schlossarek David 3,
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Pustopolomský Zpravodaj

Nový školní rok 2017/2018
Nový školní rok 2017/2018
4. září se opět otevřely dveře školy a do školních lavic opět
usedli naši žáci. Kromě těch, kteří už k nám nějakou dobu
chodí, nám přibylo 27 prvňáků a dalších 16 dětí, které k nám
přišly z okolních malotřídních škol. Celkově tak k dnešnímu dni
navštěvuje základní školu v Pusté Polomi 287 žáků, z nichž je

123 chlapců a 136 dívek. Pokud bychom se podívali na koláč znázorňující podíl žáků z Pusté Polomi a z okolních obcí, tak v letošním
roce je z Pusté Polomi 123 žáků a 164 k nám dojíždějí z okolních
obcí. V loňském roce bylo z Pusté Polomi 131 žáků a z okolí 151
dětí. Přesně před 15 lety na podzim 2002 bylo z celkového počtu
278 žáků putopolomských 160.

1. třída 2016/2017

1. třída 2017/2018
Zveme vás na tradiční DRAKIÁDU, která se uskuteční v neděli 8. 10. 2017 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
Prostory kolem školy
Prostory kolem naší školy na Slezské ulici jsou v jarních, letních a podzimních měsících oblastí jako stvořenou pro posezení, poklábosení, setkání s přáteli. Lavička před vchodem bývá v létě pravidelně obsazena. Vůbec nic nemáme proti
tomu, aby se místo takovým způsobem využívalo. Jen bych prosil, aby po návštěvnících nezůstávaly prázdné plastové i
jiné láhve, nedopalky, krabičky od cigaret a další odpadky. V opačném případě budou tito návštěvníci z našich prostor
vykazováni pryč. U tématu kouření bych se ještě chvilku pozdržel. Zákaz kouření platí ve všech objektech školy, včetně
venkovních prostor. Tak trochu bojujeme s čistotou před hlavní budovou školy, kde si návštěvníci tělocvičny pro zlepšení průchodnosti dýchacích cest chodí ven zakouřit. Nedopalky pak v tom lepším případě vhodí venku do popelnice,
kde nám potom hrozí riziko samovznícení odpadků, v tom horším případě nám zdobí trávník a prostory před vchodem
školy. Věřím, že uživatelé tělocvičny jsou už velké holky a velcí kluci , kteří pochopí, že takový svinčík před vchod do
školy prostě nepatří.
Vlastimil Hrádek

