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

urad@pustapolom.cz
Pokud se zpravodaj nedostane k Vám domů, můžete
si jej vyzvednout na OÚ
v Pusté Polomi.
Uzávěrka dalšího čísla bude
15. 9. 2020

Vážení spoluobčané
úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce Pustá Polom
příjemné prožití letních měsíců, které snad budou klidnější vzhledem k pandemii
covitd19. Na zasedání zastupitelstva obce , která se konala 30. 3. a 22. 6. 2020 byla
projednána a hodnocena problematika se kterou bych Vás rád v tomto článku seznámil.
Chtěl bych Vás informovat o projektech , které
připravujeme nebo již realizujeme . Vestavbu dvou
učeben v ZŠ jsme již v loňském roce zrealizovali.
Koncem roku 2019 jsme dostali informaci ,že nám
po třech letech byla dotace na tyto učebny schválena. V letošním roce proto chceme realizovat
v plném rozsahu dokončení přestavby a vybavení
dalších odborných učeben. Jedná se o učebny chemie a pracovní výchovy , dále pak o výměnu části
elektroinstalace, strukturované kabeláže a rozvodu
vody. Cena díla bude 4 milióny 800 tisíc Kč bez
DPH. Na multifunkční hřiště vedle ZŠ je zpracována a podána žádost na Ministerstvo školství a
tělovýchovy. Bohužel zatím nevíme výsledek této
výzvy. Za finančního přispění MSK ve výš 500tisíc
Kč máme hotovou projektovou dokumentaci pro
akci „ Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá
Polom“. Ten zahrnuje ( křižovatku u kostela sv.
Martina, křižovatku u obchodu TEMPO, chodník na
Hradecké ulici k areálu hasičů, chodník u volnoča-

sového areálu a chodník od transformátoru
k odbočce K Dubu ). Výstavbu chodníku Hradecká a
Opavská ( u areálu ) můžeme letos realizovat , protože jsme získali dotaci ve výši 2 miliony Kč, z MAS
Opavsko. V současné době probíhá výběr dodavatele.
Chodník směrem k památnému Dubu je v plánu
v roce 2021,kdy by měly být vypsány Ministerstvem
pro místní rozvoj dotace. Před dokončením je dokumentace vytvoření zón na místních komunikacích.
Výstavba parkoviště u ZŠ , místa pro kontejnery na
sklo, textil a oleje a oprava podbití požární zbrojnice
budou financovány z vlastních zdrojů obce.
Velkým konkrétním cílem letošního roku je
Volnočasový areál ve středu obce. oprava domu č.p.
122 začala v měsíci lednu a bude dokončena v měsíci
září. V letních měsících budeme pokračovat
s vybudováním dětského hřiště, workoutového hřiště,
amfiteátru, chodníků, veřejného osvětlení ,kamerového systému a sadových úprav. Moravskoslezský kraj nám přispěl dotací 400 tisíc Kč na opravu
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autobusové zastávky. Těmito stavebními
úpravami získá střed obce novou podobu.
Dokončila se výsadba stromořadí na Kyjovice , obnovily se aleje na Sovinec, K Zátiší
a na Podvihov. Zpracovává se projekt na
výstavbu rodinných domů na ulici Podvihovská. Všechny tyto naše aktivity stojí
nemalé finanční prostředky , a myslím si ,
že se nám je zatím dařilo plnit. Bohužel
pandemie koronaviru a nařízení vlády ,
která rozhodla že se budou rozpočty obcí
a měst dosti drasticky krátit nás staví do
velmi složité finanční situace.
Chci věřit tomu ,že se nám to naší společnou prací podaří zvládnout a vyřešit.
Příjemné léto Vám přeje
Vladimír Grussmann starosta obce

Vážení čtenáři Zpravodaje,
červnové číslo je poněkud hubenější než obvykle a důvod je zcela zřejmý. Na několik měsíců byly veškeré společenské aktivity výrazně utlumeny a řada přispěvovatelů neměla v této obtížné době náladu se pustit do napsání nějakého článku. Děkuji tedy všem těm,
které chuť psát neopustila a vydání červnového čísla zachránili. Jsme přesvědčeni, že zářijové číslo již bude překypovat novinkami a
zajímavostmi ze života naší obce.
Redakční rada

Z jednání zastupitelstva obce Pustá Polom
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva
obce Pustá Polom, konaného dne
30.03.2020 v 17:00 hod. v budově
Obecního úřadu Pustá Polom
Zastupitelstvo obce Pustá Polom:
Schvaluje:







Rozhodnutí č. 06101961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí
České republiky mezi Obcí Pustá
Polom a SFŽP ČR
Smlouvu č. 06101961 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky mezi
Obcí Pustá Polom a SFŽP ČR
Program obce Pustá Polom pro





poskytování návratné finanční
výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle
podmínek dotačního programu
Kotlíkové
dotace
v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva
Žádost o návratnou finanční výpomoc – Předfinancování výměny
kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva
Smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu
Obce Pustá Polom mezi Obcí
Pustá Polom a občanem obce
( majitelem nemovitosti ) na výměnu zdroje tepla na pevná paliva.
777 660 018







Zařazení správního území obce
Pustá Polom do území působnosti
Místní akční skupiny Opavsko z.s. a
území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(dále jen „SCLLD“) MAS Opavsko
na období 2021 – 2027. Schválením zařazení do území působnosti
MAS Opavsko obci Pustá Polom
nevznikají finanční závazky vůči
MAS Opavsko ani jiným subjektů
Přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace
čekárny na ústřední autobusové
zastávce a přilehlého okolí v Pusté
Polomi“
Smlouvu o dílo – Zpracování stustarosta@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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die proveditelnosti pro projekt
„Zvýšení
bezpečnosti
dopravy
v obci Pustá Polom – I. etapa“ mezi
obcí Pustá Polom a firmou ProFaktum, s.r.o.
Příkazní smlouvu č. 308/2020 mezi
obcí Pustá Polom a firmou Výběrovka, s.r.o. na výkon práv a povinností
zadavatele souvisejících se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky (konektivita, vybavení, schodolez) - „Vybudování odborných učeben v Základní škole Pustá
Polom“
Příkazní smlouva č. 309/2020 mezi
obcí Pustá Polom a firmou Výběrovka, s.r.o. na výkon práv a povinností
zadavatele souvisejících se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky se souvisejícími stavebními pracemi - „Vybudování
dětského a workoutového hřiště“
Vyřazení majetku v zařízení ZŠ a MŠ
Pustá Polom dle přílohy
Čerpání plánu obnovy ČOV v roce
2019 ve výši 128 415,- Kč
Navýšení odměn o 3% členům zastupitelstev územních samosprávných celků a to od 01.04.2020.
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202016 – organizační zajištění
akce s názvem „Den obce Pustá
Polom 2020“ mezi obcí Pustá
Polom a Janou Skupinovou
Technické a dopravní řešení infrastruktury pro plánovanou zástavbovou lokalitu „Podvihovská“
v obci Pustá Polom od firmy GM
Projekt a Inženýring s.r.o.

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného dne
22.06.2020 v 17:00 hod. v sále hostince „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom:

Schvaluje:

Rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu obce na rok 2020 (Příjmy přijetí neinvestičních transferů –
volnočasový areál 100 534,91 Kč,

přijetí investičních transferů - volnočasový areál 404 372,15 Kč, Výdaje
- navýšení rozpočtu - volnočasový

areál 4 000 000,- Kč, navýšení
rozpočtu – vybudování autobusové

zastávky 500 000,- Kč, úprava
rezervy na výši 15 442 682,22 Kč.)

Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá
Polom a fi Enuma Elis s.r.o. – na
Bere na vědomí:
realizaci díla „Vybudování dětské
Rozpočtovou změnu č. 11 rozpočtu
ho a workoutového hřiště“
obce na r. 2019
v Pusté Polomi

Rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo
obce na r. 2020 (Příjmy - neinv. přija- 
návrh účetní závěrky za rok 2019
té transf. v rámci souhrnného dotačnía na základě předložených doklaho vztahu 1. 478. 000,- Kč. Výdaje dů - „Zpráva o přezkumu hospoúprava výše rezervy na výši 20 128
daření Krajským úřadem“ schva235,16 Kč)
luje účetní závěrku za rok 2019

Smlouvu o zprostředkování č.





Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně
zprávy krajského úřadu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019 a to bez výhrad.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 29.08.2019 na realizaci stavebního díla „Rekonstrukce objektu
č.p. 122, včetně změn účelu užívání“ mezi obcí Pustá Polom a fi
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK

Bere na vědomí:

Rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu
obce na rok 2020 (Výdaje - navýšení rozpočtu – budování učeben v
podkroví 200 000, - Kč, úprava výše
rezervy na výši 19 908 235,16 Kč)

Rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu
obce na rok 2020 (Příjmy - přijaté
transfery od krajů-autobusová zastávka 320 000,- Kč, kotlíkové dotace
státní fond ŽP, investiční část 2 550
000,- Kč, kotlíkové dotace-státní fond
ŽP neinvestiční část 150 000,- Kč.
Výdaje - navýšení rozpočtu - výdaje
na vybudování autobusové zastávky
(z dotace) 390 000,- ,čerpání kotlíkové dotace - investiční části 2 550
000, - Kč, čerpání kotlíkové dotace
neinvestiční části 150 000,- Kč, navýšení rozpočtu na veřejnou zeleň 80
000,- Kč, navýšení rozpočtu - činnost
místní zprávy (obnova PC) 150 000,Kč, úprava rezervy na výši 19 600
235,16 Kč)

Životní prostředí
Výzva ke kontrole napojenosti vod z Vaší nemovitosti
Byla dokončena 2.etapa oddílné splaškové kanalizace. Oddělená splašková kanalizace slouží pouze pro odvádění
splaškových odpadních vod. Ukazuje se, že v těchto deštivých dnech dochází k 4 - násobnému překročení denního
množství přitékajících vod. Příčinou překročení denního množství přitékajících vod jsou vody ze střech, které byly
rovněž připojeny do této nové kanalizace. Do nové kanalizace odtékají jen splaškové vody, nikoliv vody ze střech.
Při přepojování vod z Vaší nemovitosti mělo dojít k tzv. rozdělení těchto vod.
Povinnost odvádět pouze splaškové vody do splaškové kanalizace vyplývá ze zákona o vodovodech a kanalizacích
274/2001 Sb. v platném znění. Porušení ustanovení tohoto zákona je přestupkem neoprávněné vypouštění a může
být dle výše uvedeného zákona sankcionováno v rozmezí 10 000 až 100 000 Kč. Každý vlastník nemovitosti v obci
Pustá Polom je zodpovědný za správnost likvidace vod ze svých nemovitostí.
V případě vašeho zjištění, že takto nemáte rozděleny vody z nemovitosti, prosím učiňte nápravu do 30.10.2020. Poté bude
provedena v obci tzv. zkouška mlhou, která odhalí, u kterých nemovitostí jsou svedeny i dešťové vody do nové splaškové
kanalizace. (Zkouška mlhou se provádí tak, že do splaškové kanalizace se umístí dýmovnice a když mlha bude vycházet
přes okapy, jedná se o špatné napojení) V případě nejasností jsme připraveni vám s řešením pomoci. Děkujeme, že nám
pomůžete zajistit nápravu ve vysokých nátocích na čistírnu odpadních vod, které má za následek hydraulické přetížení
čistírny, zvýšený chod čerpadel, vyšší náklady na čištění formou stočného, můžeme přijít do nesouladu s kontrolami z České inspekce životního prostředí atd.
Vladimír Grussmann, starosta obce
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Farnost Pustá Polom
Vracíme se do společenství…
Milí spoluobčané,
jsem rád, že vás mohu opět oslovit v době znovu se probouzejícího života
v naší společnosti.
Prožili jsme něco, co se nestalo
ani za války: Pandemie nemoci COVID-19
na dlouhý čas uzavřela naše kostely a většina z nás se k bohoslužbám připojovala
pouze na dálku skrze rozhlas, televizi, či
internet. Jak připomněl papež František,
byl to obraz církve, která se ocitla ve složité situaci.
Je fajn, že situace se pomalu
stabilizuje a my se postupně vracíme
k normálu. Ve společnosti i v církvi. Znovu
si uvědomujeme, že individualismus a virtuální sdílení není to, k čemu nás pozval
Pán. On nás ZVE DO SPOLEČENSTVÍ.
Do společenství nejen s ním, ale také do
živého společenství mezi námi navzájem.
Prosím, přijměte znovu toto pozvání…
Jedním z posledních uvolnění
mimořádných opatření bylo v posledních
dnech (k 15. červnu) vypuštění povinnosti
dvoumetrových rozestupů při bohoslužbách. Můžeme tedy opět v plnějším smyslu
slova být spolu - tvořit větší a opravdové
společenství. Proto se také v naší farnosti
od 22. června vracíme k původnímu pořádku bohoslužeb. To zvláště znamená, že
nedělní mše svatá již bude bývat opět pouze jedna, a to každou neděli v 10.30 hod.
(Sobotní mše svatá s nedělní platností již
nebude bývat.) Aktuální pořádek bohoslužeb naleznete vždy na webových stránkách
Římskokatolické farnosti Pustá Polom
farnost.pustapolom.cz.
Těším se na vás!
o. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr
Zprávy z komunitního centra
Milí spoluobčané, dovolte, abych vás alespoň v krátkosti seznámil s tím, jak pokročily práce na komunitním centru.
Rok 2019 byl pro nás dost hektický, protože jsme měli naplánovanou spoustu
práce a to hlavně svépomocí, tak jak jsem
psal již v minulých číslech Zpravodaje.
V letních měsících pak probíhalo pokládání
obkladů a dlažeb v interiéru. Následně se
dopojovaly sanitární zařízení a elektroinstalace. Od poloviny října do poloviny
listopadu jsme opět svépomocí lepili fasádní polystyren a natahovali první stěrku
s perlinkou. Počasí naštěstí velmi přálo a
sobotu co sobotu jsme se scházeli na
brigádách. Pak už jsme se věnovali spíše
pracím v interiéru, tedy především zaříze-

PRAVIDLA PRO ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH
(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.06.2020)
bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují
ruce,
účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní
plochy (kliky, lavice apod.),
je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný
prostor.
Všechny uvedené informace jsou platné ke dni uzávěrky zpravodaje. Případné
aktuální změny hledejte na webových stránkách farnosti.
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ní a vybavení kuchyně, pokládka lina ve
skautských klubovnách, montáž jednoduché
šatny v předsíni, instalace zařizovacích
předmětů, nákup stohovatelných židlí do
sálu a podobně. V březnu letošního roku
jsme se začali připravovat na fasádu před
kterou bylo potřeba zajistit podbití podhledů a proto jsme nakoupili palubky a i přes
nepříznivou situaci s koronavirem jsme
palubky dostatečně natřeli a ve spolupráci
s místní firmou jsme podbití zhotovili.
V měsíci červnu už nastoupila firma, která
provedla druhou vrstvu lepidla a následně i
fasádu. Věřím, že jsme zvolili barvu, která
se vám bude líbit.
Co nás ještě čeká? Je potřeba
dořešit příjezdovou cestu a celý objekt
zkolaudovat. Tady se opět projevily komplikace s koronavirem, který znemožnil dláždění příjezdové cesty a prostranství před
komunitním centrem, které už mělo probíhat. Doufejme, že firma, která díky viru
nabrala zpoždění, brzy nastoupí. Pak už
bude následovat kolaudace a slavnostní
otevření tohoto objektu.
Milí spoluobčané, chtěl bych ještě
touto cestou velmi poděkovat lidem, kteří
nám s realizací tohoto díla pomohli. A bylo
jich opravdu mnoho. Byli a jsou to nejen
místní občané, ale taky občané Hlubočce a
Budišovic. Hodiny, které byly zdarma odpracovány se počítají už ne na stovky, ale
hodně přes tisíc.
Přikládám i několik fotografií,
které dokumentují současný stav a věřím,
že si tento nový objekt přijdete sami prohlédnout při slavnostním otevření.
Jarek Krajzl

Pustopolomský Zpravodaj
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Zahrádkář radí, doporučuje ...
Milé čtenářky a milí čtenáři Zpravodaje!
Marné, naše pěstitelská činnost, ať
už ji konáme ze záliby, anebo z potřeby si
vypěstovat ovoce, zeleninu, nebo květiny na
vlastní zahradě, je převážně závislá na počasí.
Letošní duben nás všechny zaskočil především svým suchem. Celý měsíc to
bylo marné čekání na déšť. Déšť přišel,
pokud se to dá tak nazvat, 13. 4. napršelo 3
mm a 29. 4. 2 mm. Tedy celkem za měsíc 5
litrů (!) vody na 1 m čtvereční. A protože
bylo třeba zalévat, voda ve studnách mizela
velmi rychle. Asi třetina dubnových dnů
měla polední teploty okolo dvaceti stupňů
Celsia. Naopak jeden z kladů tohoto měsíce
bylo to, že co začalo kvést, odkvetlo nádherně. Přesně polovina měsíce byla totiž s
jasnou oblohou.
Co se týče vodních srážek, vše
zachraňoval měsíc květen. Celkem napršelo
cca 130 mm. Měsíc červen znamená konec
jara a počátek léta. Pochůzkou po zahradě v
tyto červnové dny (když píši tyto řádky, je
právě polovina měsíce) skýtají tento obraz:
- ovocná zahrada, protože většina stromů
velmi dobře odkvetla, úroda vypadá slibně.
Tam, kde stromy mají ovoce tak
říkajíc až moc, třeba hrušně, švestky, pak
bych doporučil část plodů otrhat. Dělá se to
s těžkým srdcem, ale stromům to většinou
prospěje. Pokud se k tomuto kroku odhodláte, pak myslete i na svoji bezpečnost trhám jen tam, kde dosáhnu bez rizika pádu.
Jinak, právě v tomto období je
vysoká vzdušná vlhkost. A to jsou ideální
podmínky pro výskyt mšic. Je to trápení.
Pořád nacházím zkroucené listy s mšicemi a
všudy přítomné mravence. Na bramborách
se již objevují mandelinky, jak brouci, tak i
larvy.
Možnosti máme v podstatě dvě –
buď sběr, což pro někoho může být odtažité, anebo ošetření ekologickým příprav-

kem, pokud takový se dá někde koupit.
Zeleninová zahrada, z té mnozí již sklízí
ředkvičky, hlávkový salát, ranou cibulku
apod. Samozřejmě, majitelé skleníků,
jsou ve výhodě, sklízejí daleko dříve.
Taky se ukazuje, že by mohla
letos být dobrá úroda česneku. Ostatní
je na místních podmínkách – závětří,
jižní, osluněná strana apod. Co se týče
výskytu slimáků – vzhledem k momentální vlhkosti, jsou na vzestupu.Tady
nezbývá, než vyhlásit pohotovost a
bránit úrodu. Ti si roušky neberou…
Většina předzahrádek v naší
obci(pokud je majitelé ještě nezaměnili
za stání pro auta) jsou většinou vkusně
upravená, s pestrou paletou květin.
Vždy mne potěší, když vidím, že leckde
ještě květinový záhon zdobí třeba floxy,
kytky našich babiček.
Ještě krátce ze života našich
přátel zahrádkářů. Na den 11.června
2020 byla svolána brigáda na úpravu
středu naší obce. Na výzvu místního
rozhlasu se celkem zúčastnilo 16 členů i
nečlenů zahrádkářského spolku. Byť za
mírného deště, pracovalo se na odplevelení parkovací plochy pod kostelem a
u obecního úřadu. Zde byly vysázeny
rovněž květiny. Akce tohoto druhu
patří ke každoročním aktivitám zahrádkářského spolku v Pusté Polomi.
Rozhodnutím výboru Základní
organizace ČZS v Pusté Polomi bylo
rozhodnuto v říjnu tohoto roku uspořádat v naší obci výstavu květin, ovoce,
zeleniny a jejich výrobků po domácím
zpracování. Výstava bude obohacena o
dětmi oblíbené vyřezávání dýní.
Pokud v nastávajících měsících bude
přijatelné počasí je předpoklad i slušné
úrody.

V zářijovém čísle Zpravodaje budeme ještě
naše občany informovat o přesném datu a
místě konání výstavy. Širší veřejnost bychom taky rádi požádali o zapůjčení vzorků, jak květin, ovoce či zeleniny. Bez vaší
pomoci by to zkrátka nešlo.
A zcela na závěr vzkaz Britů i
našim zahrádkářům a majitelům trávníků v
Pusté Polomi. Všeobecně se ví, že Spojené
království je vlastí kratičkého zeleného
koberce. Odtud se tento způsob „údržby“
travnatých ploch prakticky rozšířil po celém světě. Jenže s postupujícím oteplováním planety pociťuje sucho i tato, na časté
deště zvyklá země. A právě Británie přichází nyní s doporučením sekat trávník
jednou za měsíc!
Znásobí se tím množství květů
pro včely i čmeláky. Systematickým pozorováním se zjistilo, že rozdíl mezi jednou a
dvakrát posečeným trávníkem je ohromný.
Počet květů plných pylu a nektaru, který
včely konzumují se zvýší až desetkrát! Když
se trávník seká jednou měsíčně, stíhá vykvést třeba bíle kvetoucí jetel, který opylovačům poskytne dobrou pastvu. A vykvetou i další nektarodárné a pylodárné rostliny. Na vykvetlých rostlinách se živí motýlí,
členovci a další. Ve většině zahrad není
nutné sekat pravidelně celou plochu. Stačí
vykosit jen chodníky, což je u nás už sem
tam ojediněle k vidění. Kromě jiného se
tím ušetří hodně času a taky ubude hluku.
Tak co, zkusíme to milí zahrádkáři a majitelé zahrad?
Všem zahrádkářům i příznivcům zahrádkaření přejeme bohatou letošní úrodu.
Váš zahrádkář

Z historie naší obce ….
Triangulační (měřicí ) věže na katastru
obce Pustá Polom
Změřit plochu zemského povrchu,
vzhledem k jeho členitosti není snadné.
Historicky vzato, lidé už v dávné minulosti
hledali způsob jak nejlépe určit tvar a rozměr Země. Vyvýšená místa v krajině poskytovala příležitost nejen se po okolí rozhlédnout, ale najít i vzájemně viditelná místa.
Zřejmě tato okolnost dala vzniknout takzvané trojúhelníkové síti pevných, tedy geodetických bodů, odborně zvaná trigonometrická (trojúhelníková) síť.

Takováto síť na našem území
existovala již v 19. století. Celé Rakousko Uhersko bylo rozděleno do několika souřadnicových soustav. Morava a Slezsko
spadaly pod souřadnicový systém svatoštěpánský, výchozím bodem byla věž katedrály sv. Štěpána ve Vídni. Výškový
systém se v Rakousku-Uhersku používal
jadranský, to znamená, že veškeré výšky
byly vztaženy k vodočtu v přístavním
městě Terst. V dnešní době se již používá
systém baltský s vodočtem v Kronštadtu
nedaleko Petrohradu. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se již ve 20.

letech min. století započalo na vytvořené
trigonometrické síti I. řádu s výstavbou
triangulačních věží. Bylo jich několik druhů, převážně dřevěné, ale taky zděné,
popřípadě, kde to bylo možné, využilo se
věží hradů (Bezděz, Kunětická hora apod.)
Stavěly se pro potřeby geometrů, kteří je
využívali k zaměřování orientačních směrů
v rámci svých měření. I na katastru naší
obce se v okolních lesích v období 1. Čs.
republiky stavěly dřevěné, čtyřboké konstrukce. Ty svojí výškou převyšovaly okolní
stromy. To proto, aby bylo vidět minimálně na další dvě. V Pusté Polomi se těmto

Červen 2020
dřevěným stavbám říkalo taky rozhledny.
Protože tento fenomén z našich lesů již
zmizel, rád bych ho našim čtenářům krátce připomenul. Při obstarávání podkladů
k tomuto tématu, se mi podařilo získat
tzv. geodetické údaje o bodech základního polohového bodového pole a to čtyř
trigonometrických bodů, nad kterými se v
minulosti tyto triangulační věže v našem
katastru nacházely.
Zjednodušeně řečeno, jsou to čtyři místa,
kde tyto signální věže stály. Jedná se o:
•
Záleští, bod je v lese na nevýrazné terénní vlně, asi 2,2 km ssv. od
kostela sv. Martina v P. Polomi. Nadmořská výška 434 m n. m.
•
Nad chodníkem (východním
směrem od obce, polní cestou k Zátiší,
též Vrchní lesík).
Bod je na okraji lesní parcely na táhlé
kupě, 1,9 km vsv.od kostela sv. Martina v
Pusté Polomi. Nadmořská výška 433 m n.
m.
•
Kozíček, bod je na nejvyšším
místě v lese, 1.8 km jižně od kostela sv.
Martina v P. Polomi. Nadmořská výška
444 m n. m.
•
Lípí, bod 1.6 km severozápadně
od kostela sv. Martina v Pusté Polomi (v
lese, cestou do Podvihova, vpravo od
dubu se sv. obrázkem). Nadmořská výška
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462 m n. m.
Není bez zajímavosti, že všechny čtyři triangulační body byly propojeny
s věží našeho kostela, což je také trigonometrický bod a společně jsou všechny
body i nyní součástí trigonometrické sítě.
Na dřevěné konstrukce se dalo pohodlně
vylézt po žebřících, ačkoli to bylo z bezpečnostních důvodů zakázáno. Ten, kdo
se ale k výstupu odhodlal, byl za pěkného
počasí odměněn krásným výhledem po
okolí. Triangulační věž Nad chodníkem
jsem měl nejraději. Za pěkného počasí a
dobré viditelnosti bylo možné se pokochat pohledem na pásmo beskydských
hor. Od východu na západ jsou to tyto
vrcholy: Javorový (1031m), Ropice
(1082m), Travný (1203m), pak Lysá hora
(1323m), Smrk (1276m), Kněhyně
(1256m), v popředí Ondřejník-Skalka
(904m), Tanečnice (1084m), Radhošť
(1129m). A pak ještě Velký Javorník
(918m).Triangulační věž na Záleští. Odtud
bylo možné směrem severozápadním
dohlédnout na starodávný Cvilín, v pozadí na Jeseníky, zejména na nejvyšší horu
Moravy – Praděd (1492m). Časem
všechny věže zchátraly a byly odstraněny, popř. na místě shnily. Pokud ta místa
dnes navštívíte, pak tam lze vidět jen v

zemi zapuštěné čtyřhranné žulové kameny,
uprostřed označené křížkem. Vedle nich je
umístěná červenobílá kovová ochranná tyč s
nápisem STÁTNÍ TRIANGULACE POŠKOZENÍ
SE TRESTÁ. S ohledem na technický pokrok v
zeměměřických technologiích a zvláště používaní neuvěřitelně přesných metod a přístrojů (GPS, dálkoměry), je dost nepravděpodobné, že bychom se dnes ještě někde s
triangulačními věžemi potkali. Dnes nám
zůstala jen pouhá vzpomínka na tyto jednoduché dřevěné, ale docela zajímavé stavby.
Pokud jsem hovořil s našimi občany starší
generace, dobře si je ještě pamatují.
Jozef Sedláček.

Za odbornou pomoc při tvorbě tohoto příspěvku děkuji panu Ing. Radovanu
Šimíčkovi z Katastrálního úřadu pro MS kraj
v Opavě.

Prameny: Vlad. Pohorecký: Po stopách triangulační věží…
Archiv autora příspěvku

Základní škola
Psát v této chvíli o aktivitách školy je
velmi nesnadné, protože se zdá, že uzavřením škol 10. března se v této oblasti
vlastně nic nedělo. Opak je ale pravdou…..
Zpráva o uzavření škol přišla
takzvaně jako blesk z čistého nebe. To, o
čem se debatovalo jako o nejzažší možnosti přišlo rázně a najednou. Byli jsme
postaveni před problém jak dál se vzděláváním. Tím „byli jsme“ nemám na mysli
jen učitele, ale také naše žáky a především
jejich rodiče. Vyvstal zde problém, se
kterým jsme doposud neměli vůbec žádné
zkušenosti. Hned první týden uzavření
škol jsme se tedy museli rozhodnou jak
dál. Jak postupovat, co připravit, jak učit,
co učit. Nikdo nevěděl, jak dlouho budou
školy uzavřené a odborné odhady v médiích se pohybovaly v rozpětí týdnů až měsíců.
První fáze přípravy znamenala
zjistit, co máme k dispozici. Ano máme ve
škole spoustu techniky, pomůcek a vybavení, ale co s tím, když to žákům nemůžete nabídnout. Škola v uplynulých letech
investovala nejen do techniky a vybavení,
ale také do lidí a investice se velmi vyplatila. Vzdělávací semináře, kurzy i letní
školy zaměřené na výuku pomocí infor-

mačních technologii začaly přinášet ovoce.
Netvrdím, že jsme byli všichni mistři v
oboru, ale startovalo se nám mnohem
lépe než jiným školám. Během prvních tří
dnů uzavření školy jsme tedy zmobilizovali
síly a připravili si nástroje pro vzdálenou
výuku našich žáků. Ti zdatnější pomohli
těm slabším s přípravou prostředí online
výuky a od pondělí 16. března jsme mohli
začít.
Začátek ale nebyl vůbec jednoduchý, jak mohou potvrdit samotní rodiče. Zpočátku jsme vůbec nevěděli jaké
podmínky mají žáci doma. Někteří měli
naprosto bezchybné připojení k internetu,
svůj PC nebo „noťas“, naopak jiní se museli dělit o jeden PC s ostatními sourozenci, případně i rodiči a internet běhal někde
kolem nich, jen ne v jejich PC. Zpočátku
bylo těžké stanovit a určit, kolik úkolů je
pro žáky ještě zvládnutelných a co už
prostě nepůjde. Někteří rodiče si stěžovali, že materiálu je málo a chtěli pro své
děti víc práce, jiní zase, že to přeháníme a
měli bychom ubrat. Po několika prvních
týdnech se však situace zklidnila a výuka
online našla svůj systém i pravidla. Náš cíl
byl věnovat se výhradně hlavním předmětům a organizovat distanční výuku tak, aby
to co nejméně zatěžovalo rodiče. Teď

možná zvedám ze židle některé rodiče,
protože podle některých reakcí od nich to
vypadalo, že úkoly posíláme hlavně jim, ale
byly skutečně primárně určené pro žáky.
Jsem si plně vědom, že bez pomoci rodičů
by to prostě vůbec nešlo. Hlavně rodiče
dětí prvního stupně měli práce až nad hlavu.
Přístup dětí k výuce na dálku byl
různý. Většinou se zapojily a pracovaly
hned od začátku, někteří se občas někdy
něčeho zúčastnili a některé to pojaly jako
prodloužené prázdniny. Někdy pomohla
intervence u rodičů, někdy ani to ne. Ke cti
našim žákům však musím říct, že drtivá
většina pracovala velmi dobře. Někdy bylo
zcela evidentní, že pracují spíše rodiče, ale
to už bylo na jejich volbě. V této době
nebylo hlavním cílem mít co nejlepší známky a výsledky, i když to jsme také brali v
potaz, hlavní bylo zapojit všechny do výuky.
Co nás občas překvapilo bylo sdělení rodičů, že jejich náctileté dítko nechce nic dělat
a oni s tím nic nesvedou….. Koho jiného,
než své rodiče, by měly děti respektovat…..?
Ke konci května se začala škola
postupně otevírat pro žáky 1. stupně a děti
se nám začaly vracet do školy. Po jejich
příchodu jsme si najednou uvědomili, jak je
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tohle náročné období semlelo. Nasazená
rouška nedokázala skrýt, že jsou vystrašené a trochu i zmatené, ale zpátky do
školy přišly s chutí a nadšením. Žáci
vyšších ročníků se do školy mohli vrátit
ve druhém červnovém týdnu. Nicméně
tuto možnost jsme využili jen pro třídnické hodiny a organizaci vybírání a rozdávání učebnic. Na konci června se toho se
zbytky tříd už moc udělat nedá.
Co nám toto období dalo a
vzalo? Nám učitelům ukázalo, že žáci,
kteří se zdáli být slabí najednou dokázali v
distančním způsobu vyučování parádně

Pustopolomský Zpravodaj
zabrat. Také jsme zjistili, že ve vzdělávacích
programech je spousta zbytečných věcí a
„méně je někdy více“. Řada z nás se za pár
týdnů naučila to, co před tím několik let
nešlo :-). Žáci zjistili, že při online výuce se
musí spolehnout hlavně sami na sebe a neschovají se v davu, že jsou mnohem samostatnější a vnímavější, že si svých úspěchů
dovedou velmi cenit Já jsem si ověřil, že ve
škole je skvělý tým lidí, který se umí domluvit a vzájemně si předat zkušenosti, rodiče
si vyzkoušeli, že vzdělávání dětí není vůbec
snadné. A tak nějak všichni jsme zjistili, že
nejlepší asi bude přece jen jen učit se ve

škole.

strategii. Zatím co naši nejlepší jezdci jako
Zdeněk Štýbar, Roman Kreuziger nebo Petr
Sagan urputně šlapali doma na trenažéru, my
jsme si jeli svoje vlastní GIRO, které svět
neviděl. Jízda, zábava a pravidelné doplnění
energií po každé etapě. Absolvovali jsme
celkem čtyři etapy. Prolog o vzdálenosti 50
km a další tři etapy v průměrné délce 110
km. Každá etapy měla svého sportovního
ředitele a občerstvovací stanice. Vedoucí
etapy naplánoval nejen trasu, ale především
bohaté doplnění sil na večerní relaxaci.
Po sečtení jsme hlavně bez karambolů, materiálových škod a újmě na zdraví ve
čtyřech dnech ujeli celkem 383 km, vystoupali 4034 m, snědli pár kilo masa a brambůrků, vypili několik piv, sestavili novou vládu
ČR a hlavně se skvěle pobavili. Proč toto
vše? Čtete a koukejte?
„Cyklistika mě přináší hlavně relaxaci, zlepšování kondice. Je to parádní sport,
díky kterému si udělám chuť na pivko. Na
Giru jsem si nejvíce užil přátelské posezení s
kamarády a zhodnocení ujetých kilometrů,“
napsali Zdenek Vaněk, Mirek Pavlík a Aleš
Krčmář.
„Pro nás to byla radost z pohybu.
Nejvíce jsme si užili etapu napříč Oderskými

vrchy s pivkem na závěr,“ dodali Petr
Lazecký a Michal Jurč.
„Užili jsme si kopce s následnými výhledy. Nejvíce se nám líbila etapa s
výjezdem po Knížecí na Pustevny a rychlý
švih dolů,“ shodli se Láďa a Tomáš Jordánovi. Toť slova účastníků netradičního
GIRA, které hovoří za své. Vždy ve slovech budete vnímat pozitivní emoce,
nadšení, ale také výkon.
A je to tak, když prioritou je
vidina parádního zážitku a věci se dělají
především pro dobrý pocit, v závěru se
dostaví i výkon hodný uznání. Je otázkou,
zdali příští rok opravdu vyrazíme na skutečné Giro d´Italia nebo budeme pokračovat ve vlastním pojetí etapových závodů. Kdo ví, jednoznačné to není. Jedno je
jisté, spojíme příjemné s užitečným.

Chci tedy poděkovat všem
žákům, kteří se do toho pořádně obuli,
všem rodičům, bez nichž by to prostě
nešlo a svým kolegům, kteří k tomu všemu přistoupili jako skuteční profesionálové.
Nezbývá než si přát, aby se už
žádná další vlna této epidemie neobjevila
a školy se nemusely uzavírat. Ale kdyby
přece jen náhodou…….. Jsme připraveni……
Vlastimil Hrádek

Sport
GIRO“ PUSTÁ POLOM,
jeden skvělý růžový zážitek …
Jak je ta cyklistika úžasný sport. Dokáže
spojovat lidi, tvořit projekty a psát skvělé
příběhy. Právě jeden z příběhů se začal
psát již loňský rok. Jeho kořeny kupodivu
nejsou ani v Itálii nebo ve Francii, kolébkách tohoto úžasného sportu, ale v Pusté
Polomi.Pár nadšenců si jednoho dne
osedlalo svoje stroje a nahodile začali
jezdit po kraji. Z ojedinělosti se stala
pravidelnost, počet členů se zvyšoval,
náročnost stoupala a stroje s výbavou se
zlepšovaly.
Po roce nám byl kraj najednou
malý, ale motivace a nadšení větší a větší.
Tak na konci roku 2019 se začal psát v
teoretické rovině příběh s názvem
„GIRO D´PUSTÁ POLOM“. Skvělý plán:
koupit dresy, sestavit etapy a vyrazit
reprezentovat naši obec z České republiky přes Slovensko rovnou „direkt“ na
start první etapy Giro d´Italie do Maďarska. Bohužel do Maďarska jsme nakonec
nemohli, GIRO zrušeno. Naštěstí v každém profesionálním týmu existuje krizový management, který vymyslel záložní
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