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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce Pustá Polom
hezký vstup do, doufejme pěkného podzimu. Věřím ,že jste si skoro všichni během
uplynulých letních měsíců odpočinuli a nabrali nové síly jak do zaměstnání ,tak i děti
do nového školního roku ,který začal tentokráte po delších prázdninách zaviněných
koronavirem.
Na zasedáních zastupitelstva obce , která se konala
30.3. ; 22.6. a 25.8.2020 byla projednána a hodnocena problematika, se kterou bych Vás rád
v tomto článku seznámil.
V rámci dokončení celé splaškové kanalizace v naší obci v loňskem roce jsme připravili
podmínky pro občany , aby se mohli připojovat na
novou splaškovou kanalizaci. Obec se snažila vytvořit pro občany takové podmínky , aby se mohli
v co možná nejkratším termínu na splaškovou
kanalizaci připojit. Žádám tímto majitele rodinných domků , kteří ještě nejsou připojeni , aby tak
učinili.
Chtěl bych Vás informovat o projektech,
které připravujeme nebo již realizujeme. Vestavbu
dvou učeben jsme již v loňském roce realizovali
z vlastních prostředků ve výši 5 miliónů 300 tisíc
Kč bez DPH. Koncem roku 2019 jsme dostali
informaci , že nám po třech létech byla dotace na

tyto učebny ve výši 9 miliónu schválená. V příštím
roce proto budeme realizovat v plném rozsahu dokončení přestavby a vybavení dvou dalších učeben
ZŠ. Jedná se o učebny chemie a školních dílen , dále
pak o výměnu části elektro instalace, PC sítě a rozvodu vody. Cena díla bude 4 milióny 800 tisíc Kč bez
DPH. Na multifunkční hřiště vedle ZŠ jsme dostali
dotaci ve výši 3 milióny 700 tisíc Kč bez DPH. Realizace proběhne v roce 2021 současně s přilehlým
parkovištěm. Výstavbu chodníku Hradecká a Opavská
( u areálu ) již realizujeme , celkový náklad činí 3
milióny 800 tisíc bez DPH , když na tuto stavbu jsme
rovněž dostali dotaci 2 milióny Kč z MAS Opavsko.
Chodník směrem k památnému dubu je v naplánován
v roce 2021 , kdy by měly být vypsány dotace.
V plánu je rovněž výstavba víceúčelového hřiště
s umělým povrchem ve sportovním areálu SC Pustá
Polom.
Dalším konkrétním cílem je využití prosto-
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ru uprostřed obce, a to zahrady a domů, kde bydleli Kadulovi a
Matějčkovi. Na tento prostor je zpracována projektová dokumentace a v měsíci lednu byla zahájena vlastní realizace. Bohužel koronavir nám celou stavbu zpozdil. V současné době je
dokončena budova s dvěma klubovnami a sociálním zázemím.
Vybudována jsou sportoviště a dětské hřiště s herními prvky.
Zbývá dokončit hlediště , jeviště , osvětlení ,chodníky a parkové úpravy. Současně probíhá generální oprava autobusové zastávky. Věřím ,že celý tento prostor stihneme zprovoznit do
konce letošního roku.
Zpracovává se projekt na výstavbu rodinných domků
na ulici Podvihovská, kterou nám pomůže spolufinancovat Krajský úřad. Všechny naše aktivity stojí nemalé finance , ale celé
zastupitelstvo věří ,že se nám je podaří zajistit a vše řádně dokončit.
Hezké babí léto Vám přeje
Vladimír Grussmann, starosta obce

Volnočasový areál
Jistě jste si všimli, že práce ve středu obce nabírají tempo a
mění prostor mezi restaurací U Krčmářů a autobusovou zastávkou k nepoznání. Postupně vzniká místo, které ocení nejen děti. Pro ty nejmenší je zde nainstalováno mnoho herních
prvků- různé houpačky, skluzavka, lanová dráha a také umělý
kamen, kde mohou děti zkoušet své lezecké schopnosti. A to
není ještě zdaleka vše. Chystá se i další herní prvek, který přijde vhod v parném létě.
Pro ty starší, bez omezení věku bude, sloužit workoutové hřiště. Jsou zde namontovány kvalitní certifikované prvky předního
evropského výrobce s dopadovou plochou z tartanu. Pro znalé
je zde instalován tzv. rack s hrazdami. Jeho pilíře tvoří ideální
síť pro sportovce, kteří jej využijí jak při posilování, tak při
nácviku freestylových prvků. Nechybí zde bradla, dvojitá bradla, žebřiny, nakloněné žebřiny zvané wing, multibar
(multifunkční hrazda pro úzký a široký úchop), prodloužený
freestyle bar , triple bar, držák na kruhy či olympijskou osu,
nebo dokonce taneční tyč. Stojí zde rovněž různé posilovací
lavice.
Blíže k autobusové zastávce započala výstavba venkovního
amfiteátru. V plánu je jak jeviště, tak také hlediště, které je
vsazeno do svažitého terénu. Paralelně s tímto byla zahájena
rekonstrukce autobusové zastávky. Zastávka dostane nový
kabát a modernější vzhled. Bude v podobném stylu jako výše
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starosta@pustapolom.cz
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zmíněný amfiteátr. Jedna stěna bude nahrazena bezpečnostním
sklem s výhledem na celý prostor areálu a v nočních hodinách
bude osvětlena.
Souběžně s těmito pracemi probíhá výstavba chodníků a zpevněných ploch, osvětlení a oplocení kolem celého areálu. Nebude chybět ani nový přechod pro chodce u nově vybudovaného
chodníku přes Opavskou ulici.

Spolu s téměř dokončenou rekonstrukcí objektu se sociálním
zázemím a klubovnami („Matějíček“) bude tento areál sloužit ke
kulturním a společenským akcím, sportovním výkonům a také k
aktivnímu trávení času našich dětí na čerstvém vzduchu.
Jen prosím, ještě vydržte. Používat se bude moci až po úplném
dokončení. Každopádně se snažíme, aby to bylo co nejdříve :-)

Jakmile budou stavební práce dokončeny, ihned zahájíme terénní úpravy a výsadbu zeleně.

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného dne 25.08.2020 v 17:00 hod.
v sále hostince „U Krčmářů“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje:











Zápis z 9. zasedání ZO
Volbu mandátové komise
Volbu návrhové komise
Program 10. zasedání zastupitelstva obce včetně rozhodnutí, že
usnesení bude přijato ihned po
projednání každého bodu
Rozpočtová změna č. 5 rozpočtu
obce na rok 2020
Nabídku společnosti STAVEBNÍ
SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá
Polom - chodníky“, v celkové
výši 3.799.130,36 Kč bez
DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá
Polom a společností STAVEBNÍ









SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. na
realizaci díla s názvem „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v obci
Pustá Polom – chodníky“,
v celkové výši 4.596.947,74 Kč
vč. DPH.
Nabídku pana Petra Kňury na akci
„Rekonstrukce a modernizace
autobusové zastávky v obci
Pustá Polom“, v celkové výši
617.287,-- Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá
Polom panem Petrem Kňurou na
realizaci
díla
s názvem
„Rekonstrukce a oprava autobusové zastávky a jejího okolí
v obci Pustá Polom“, v celkové
výši 746.717,-- Kč vč. DPH.
Cenovou nabídku č. NA158/20
firmy PROJEKT 2010 s.r.o. na
vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu
„Sportovní hřiště v Pusté Polomi“ v celkové výši 210.000,-- Kč
bez DPH.
Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ

Vít Čerbák, místostarosta

Pustá Polom od společnosti Women for Women, o.p.s. se
sídlem Vlastislavova 152/4, 140
00 Praha, Česká republika IČ:
2423l509, pro účely poskytnutí
bezplatných obědů pro žáky ZŠ
Pustá Polom v rámci projektu
"obědy pro děti" v celkový výši
18.816,-- Kč.

Prosíme nájemce hrobových
míst, kteří letos na jaře obdrželi
složenku k zaplacení nájmu, aby
se dostavili na obecní úřad k
podpisu nové nájemní smlouvy.
Netýká se těch, kteří novou
smlouvu mají již podepsanou.
Pro bližší informace volejte tel.
č. 553 666 952

ZáříStránka
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Životní prostředí
Výsledky odpadového hospodářství.
Výsledky odpadového hospodářství naši obce za uplynulý rok 2019 a vývoj v oblasti třídění odpadů. je uveden v následující tabulce :

Uvedené hodnoty v tabulce ukazují na
dobrý standard v třídění odpadů v naší
obci. Je zřejmý dlouhodobý trend za léta
2006 až 2019.
Vytříděné množství odpadů se zvyšuje,
přestože počet obyvatelů v naší obci
dlouhodobě klesá.
Zvyšuje se množství vytříděných odpadů
připadající na 1obyvatele obce a současně
se snižuje množství směsného komunálního odpadu na 1obyvatele obce.
Papír - Samostatně je v tabulce uveden
papír. Je vidět, že na celkovém odevzdaném množství papíru má vysoký podíl
sběr pořádaný Základní školou v Pusté
Polomi.
Apelujeme na všechny občany, aby ti,
kteří papír netřídí, jej začali pečlivě třídit
a sbírat. Mnozí z občanů pálí starý papír, a
to nejen noviny, ale také barevné časopisy
a letáky ve svých kotlích, čímž zamořují
ovzduší obce nebezpečnými škodlivinami
se špatnými vlivy na zdraví všech obyvatel
obce.

ných nádob umístěných ve všech sběrných
Objemný a nebezpečný odpad –
místech vedle nádob na staré sklo.
pravidelně je prováděn mobilní sběr obBioodpad (rostlinné zbytky) - rovněž je jemného a nebezpečného odpadu. V
tříděn bioodpad (rostlinné zbytky z údržby r.2019 bylo odevzdano celkem 42,49 tun
zahrad a obecní zeleně). Občané dostali těchto odpadů.
formou zapůjčky k bezplatnému užívání
nádoby na bioodpad o objemu 240 l. Množ- Další tříděné složky odpadů v naší
ství svezeného bioodpadu na obecní kom- obci :
postárnu je odhadováno na cca 150 tun za V naší obci lze v podstatě třídit veškeré
složky odpadů. Jsou to dále : Oděvy, boty
rok.
a hračky, vyřazená elektrozařízení, baterie
Kovy – Občané mohou staré a nepotřeb- vysloužilé zářivky a kompaktní výbojky
né kovy odevzdat do kontejneru umístěné- (tzv.úsporné žárovky)
ho na rekultivované ploše bývalé skládky.
Sběr kovů v naší obci provádí Sbor dobro- Směsný komunální odpad (SKO): Po
vytřídění všech složek odpadů, které lze
volných hasičů.

Stačí v den sběru dát vytříděný papír v
modrých pytlích nebo svázaných balících
před dům a fy Marius Pedersen papír
odveze.
Modré pytle s papírem nebo balíky papíru
připravené k odvozu jsou vidět v den
sběru před domy jen málo.
Jedlý olej – nově se začal sbírat jedlý
použitý olej, např. z fritovacích hrnců, ze
smažení mas, apod. Použitý olej lze odevzdat v uzavřených pet láhvích do sběr-

Obr. : foto sběrného místa u obchodního střediska Tempo. Zleva – kontejnéry na oděvy, obuv,
dále nádoba na jedlý olej (červené víko, černá nádoba), zelené nádoby na barevné sklo, bílé
nádoby na bílé sklo.
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třídit, zůstává SKO, a ten je odvážen na
skládku firmy M.Pedersen. Za skládkování tohoto odpadu platíme vysoké poplatky, které se neustálé navyšují a navyšovat
budou. Proto je důležité, aby množství
tohoto odpadu bylo co nejmenší.
Porovnáme-li množství odvezeného SKO
na skládku, v r.2006 to bylo 383,57 tun a
v r. 2019 pak 299,96 tun (viz.tabulka). Je
zřejmé, že množství směsného komunálního odpadů postupně klesá díky třídění
odpadů a díky zavedení svozů bioodpadu
na obecní komunitní kompostárnu.
Náklady na odpadové hospodářství
v r. 2019 činily včetně komunitní kompostárny 1 166 372 Kč.
Odměna za třídění odpadů od společnosti EKOKOM, v loňském roce
2019 dosáhla částky 241 898,5 Kč.
Tato odměna a důsledné třídění odpadů
jsou nezbytnými předpoklady k udržení
výše poplatků za odpad v přijatelné výši.
Za dosažené výsledky je potřeba
velmi poděkovat naprosto všem,
kteří se na třídění odpadů podílejí.

Hana Pausová - Obecní úřad,
Radomír Pastrňák - Komise
životního prostředí

Z historie naší obce
BAZAL - opuštěný, zarostlý a zapomenutý
Na silnici z Pusté Polomi do Budišovic, a
to již na katastru této obce, u autobusové zastávky „U Křížku“, asi 20 metrů
vpravo od silnice se nachází zatopený
lom, zvaný Bazal. Původ názvu této lokality je nepochybně odvozen od těžené
horniny čediče, německy der Basalt. V
širokém okolí se vžil poněkud počeštěný
název Bazal. Budišovští této lokalitě říkají
U Bazala.
Z vlastivědné literatury je možné se dovědět, že lom byl otevřen v roce
1881, a to zásluhou podnikatele Jana
Wondrušky, kterému taky patřily pár set
metrů vzdálené břidličné lomy.

Téhož roku tam už údajně těžil čedič i
opavský kameník Herman Kulka, který horninu měl používat na stavbu cest a výrobu
dlažebních kostek. Těžba čediče představovala pro majitele Jana Wondrušku pouze
doplňkovou výrobu.
Ve sborníku textů k 730. výročí
obce Budišovice se uvádí rok 1908, jako
pravděpodobné náhlé zatopení lomu, a tím i
zánik těžby čediče. Z vyprávění paní Marie
Čechové, p. č. 56 jsem se dověděl, že v
čedičovém lomu pracoval její dědeček, pan
Havrlant. Zatopení lomu měl líčit tak, že po
skončení směny se odebrali domů. Přitom
některé nářadí bylo ponecháno na místě
pro další pokračování práce příští den. Po
příchodu druhý den byl již lom zaplaven
vodou. Tím měla být veškerá těžba definitiv-

ně ukončená.
Zatopený lom Bazal má dnes
rozměry na délku cca 50 metrů a jeho
šířka je 20 metrů.
Hloubka, podle průzkumu sportovními
potápěči, tito měli dosáhnout dna ve
hloubce 13,5 m.
Z geologického pohledu se jedná o čedičové magma,t edy žhavou taveninu, která
pronikla z hlubin zemského nitra až k
povrchu, kde ztuhla.
Zatopený lom, tenkrát s průzračně čistou, ale studenou vodou, poskytoval příležitost k letnímu koupání. a to
zřejmě zakrátko už po jeho vzniku. Nahrávala tomu skutečnost, že v širším okolí
příležitosti ke koupáni v podstatě nebyly.
Místo získávalo na popularitě, což se dá
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odvodit třeba i z dochovaných fotografií na louce se slunily desítky a desítky naháčů. Od rodičů jsem doma slýchával „do
Bazala něsmiš, je tam hluboko, utopiš se“.
Ale říkejte to děckám…
Po II.světové válce, v létě roku
1946 se v zatopeném lomu nešťastně při
koupání utopil pustopolomský občan Zdeněk Plachký. Tato tragická událost byla již
popsána v našem Zpravodaji, v září roku
2016. 21.května 1972 šokovala pustopolomskou veřejnost zpráva o tragickém
utonutí slečny D.H. Jiná neštěstí spojená s

Pustopolomský Zpravodaj
tímto místem mi nejsou známa.
Popisované místo jsem naposled
navštívil v neděli 13. září 2020. Byl to krásný a teplý slunečný den. Na místě samém
je tak říkajíc všechno jinak – louka zarostlá
kopřivami, spousta náletových dřevin.
Sestup k hladině zatopeného lomu je obtížný. Místo průzračné
vody je hladina pokrytá „zeleným kobercem“. Nad hladinou poletovaly vážky. Z
blízké silnice ruší klid tohoto místa jen
automobilový provoz. Ty tam jsou doby,
kdy za teplého letního počasí se zde cho-

dily koupat a užívat léta lidé z širokého
okolí. Časem bylo toto místo opředeno
mnoha legendami a mýty. Třeba, co tam
kdy bylo utopeno apod.
Ačkoliv lom Bazal nikdy nenáležel do katastru naší obce, v minulosti, čas
od času, ovlivnil i život pustopolomských
občanů. Tímto malým příspěvkem chci
jen připomenout již dávno zapomenuté.
Prameny: soukromý archív autora
Jozef Sedláček

Zahrádkář radí, informuje, doporučuje ...
Vážení a milí čtenáři našeho Zpravodaje!

Sláva, v létě spadla vláha a nebylo jí málo.
Ještě duben letošního roku se jevil, že bude
s vodou potíž. Za celý měsíc totiž napršelo
pouhých 5 mm, což odpovídá pěti litrům na
čtvereční metr plochy. Obrat k lepšímu už
nastal v květnu, kdy za celý měsíc napršelo
okolo 140 litrů. Významně se srážkově
zapsal červen a to nebývalými 230 litry dešťové vody na metr plochy. Nejdeštivějším
dnem byl pak čtvrtek, 18. 6. , kdy za 24
hodin napršelo 57 mm!
V červenci jsme celkově naměřili
85 mm a v srpnu 110 mm. Za zmínku ještě
stojí úterý 1. září, kdy na jednom ze tří
měřených míst v Pusté Polomi napršelo za
24 hodin 70(!) mm. Celkově to ukazuje na
nejdeštivější léto za posledních deset let a
taky nechladnější za poslední tři roky. Tak
informovala meteorologická služba.
Zmiňovaný ráz počasí měl i své
záporné stránky. Vysoká vlhkost v ovzduší a
mnohdy i přebytek vláhy byl živnou půdou
pro šíření houbových chorob, což postihlo
zejména plody nadějné úrody. Překvapivá
byla rychlost, s jakou se plísně šířily, zejmé-

na zeleninovou zahradou. Kvalita ovoce
tentokrát utrpěla taky, byť to množství
ovoce – švestky, hrušky i jablka, které se
letos urodilo, vzniklé ztráty mohlo částečně nahradit.
S nadcházejícím podzimem nás
všechny čeká ještě spousta práce a to s
postupnou sklizní zeleniny i česáním ovoce. Tam, kde už máme sklizeno, je dobré
volnou plochu osít, třeba semenem hořčice. Neztrácí se tím z půdy po vzejití
vláha a pak vše v pozdním podzimu zaryjeme jako zelené hnojení.
Co se týče podzimní výsadby
pro příští rok, pak bych doporučil výsadbu sazečky ozimé cibule. Ta nevymrzá
a na jaře se brzy zazelená. Je to první
cibulovina ke konzumaci po zimě.
Zkušeným zahrádkářům není
třeba radit jak sázet na podzim česnek,
jen připomenout, aby do země byl zapraven co nejpozději, pouze aby zakořenil a
vyrůstal až na jaře. V ovocné části zahrady bychom na podzim neměli opomenout
nabílit kmeny stromů. Vyhneme se tak
svislému praskání kmenů při ostrém jarním slunci. Toto období je taky příležitos-

tí k obnově, nebo doplněním sadu o mladé stromky. Nezapomínáme ani na výsadbu drobného ovoce – angrešt, rybíz
apod. K podzimu také patří příprava zahrady na zimu – rytí záhonů, ochrana
stromků proti ohryzu zvěří, pokud by se
dírou v plotě dostala v zimě do zahrady.
Ochrana proti mrazům - tady
pozor! Nenechejme se ukolébat, že poslední roky prakticky nemrzne. Letošní
zimou to může být právě naopak. Kdo ví?
Proto u méně odolných rostlin je dobré
myslet na jejich zabalení. V jiném
případě se vyplatí zasypání hromádkou
zeminy, tzv. nakopčení. Nejhorší pro
přezimující rostliny jsou teplotní skoky.
A tady se každá ochrana vyplatí.
Ani tuto část roku neprožili
naši zahrádkáři jenom prací v zahradě. V
sobotu, 5. září 2020 se vypravili s jakubčovickými přáteli na jednodenní autobusový zájezd. První zastavení bylo v Loučkách u Oder ve vodním mlýně Wesselsky. Druhou zastávkou byl arcibiskupský palác v Olomouci. Program zájezdu
obsahoval i návštěvu vinařství pana Josefa

Pustopolomský Zpravodaj
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Lípy v Hlohovci , nedaleko jihomoravské
Lednice. Exkurze do vinice pana majitele a
následný košt ve sklípku, tak jako i předcházející zastavení se opravdu vydařily.
Závěrem bychom vás milí čtenáři
chtěli informovat, že naše Základní organizace ČZS v Pusté Polomi spolu s místním
Sdružením rodičů a přátel školy(SRPŠ)
připravuje pro děti i dospělé zábavné odpoledne, nazvané „DÝŇOVÁNÍ“. Akce by
se měla uskutečnit v sobotu, 3. října 2020
odpoledne. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat výrobky z dýní, jako jsou,
polévky, kompoty aj.. V prodeji budou rovněž koláče. Počítá se z ukázkou ručních
prací z proutí. Kdo by měl zájem obohatit
toto setkání o ukázku doma vypěstované
zeleniny, nebo ovoce, bude mu to umožněno. Místo a čas konání budou včas oznámeny v místním rozhlase. Pořadatelé uskuteční
tuto akci za předpokladu, že zdravotní situace v našem regiónu to bude umožňovat.
Poslední informace je pro zájemce o moštování ovoce ve spolkové moštárně ČZS Pustá Polom. Zahájeno bylo v pátek, 18. září 2020 v 16°° hodin.
Krásné podzimní dny a bohatou úrodu
přeje Váš zahrádkář

Farnost Pustá Polom
NÁBOŽENSTVÍ 2020/2021
Po
delší koronavirové pauze a následujících
prázdninách se opět (dá-li Pán Bůh a dovolí
-li koronavirus) těšíme na společná setkávání s dětmi a mládeží v hodinách náboženství. Jednou týdně se scházíme, abychom si
vyprávěli o Bohu, o tom, jak je důležité žít
dobře, poslouchat svědomí, všímat si lidí

kolem sebe a dělat všechno pro to, aby na
světě bylo lépe. Přibližujeme si a snažíme
se porozumět základům duchovní kultury
Evropy, které zde v minulosti vznikly, a
které zde stále jsou. Koukáme trochu i
„pod pokličku“ toho, čemu věříme a co
žijeme. Zabýváme se nejen otázkami JAK a
CO, ale také PROČ. A především se sna-

žíme děti a mládež uvádět do vztahu
k Tomu, který nás nesmírně převyšuje, a
který má každému z nás co dát. Je možno
přijít i přímo do hodiny a přihlášku vyplnit
a přinést dodatečně. Těšíme se na vás! Za
všechny spolupracovníky v křesťanské
výchově dětí a mládeže
o. Zdeněk Šimíček, farář

Třída

Den a čas

Místo

Vyučuje

1.tř.

ČT 11.45-12.30

volná učebna na škole u kostela

Adéla Količová

2.+3.tř.

ČT 12.35-13.20

volná učebna na škole u kostela

Adéla Količová

4.+5. tř.

ČT 13.10-13.55

učebna 4. třídy

P. Zdeněk Šimíček

6.-9. tř.

ST 07.05-07.50

učebna „Žirafa“

P. Zdeněk Šimíček

Září 2020
Komunitní centrum
O tom, co se děje nového na komunitním centru, jsme vás průběžně během
dvou let informovali. Protože se práce
pomalu blíží ke konci, chtěla bych vám o
komunitním centru říct něco zase z úplně jiného úhlu.
Nedávno nás pan farář oslovil,
ať zjistíme, kolik hodin zdarma odpracovali skauti a rodiče skautů na stavbě.
Protože vše od začátku opravdu evidujeme, propočetli jsme, že bylo jen ze strany skautů a jejich rodičů odpracováno
1456 hodin zdarma a to jen čisté práce
lidí, bez časů dovozů materiálu vlastními
auty, práce všech zapůjčených strojů,
koordinace aktivit a mnohých telefonátů.
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To by ani spočítat a zapsat nešlo. Celkem
pak bylo prozatím odpracováno 1836
hodin zdarma.
Při počítání hodin mě překvapilo, kolik lidí se zúčastnilo, a nejen dospělých, ale i mnoho mlaďošů a opravdu
pomohli vydatně, ušetřili nemálo korun,
ale taky jako bonus byli spolu. Pomáhalo
přes 40 lidí, mnozí z jiných obcí. Mladí
spolu natírali podhledy, impregnovali
dřeva, krokve, uklízeli, myli okna a myli
nové nádobí, lepili lina a koberce, vyzkoušeli si penetraci fasády, rozhrnutí
zeminy a úpravu terénu. Možná si zkusili i
to, co doma nemůžou.
Dospělí pomohli při demolici,
výkopu odpadů, výkopu základů, dělali
bednění, izolace mezi krokve, pokládku

kanalizace, lepení polystyrenu, stavěli a
bourali lešení, montovali nábytek a kuchyně,prováděli generální úklidy.
O prázdninách jsme byli ubytovaní v opravené staré faře a tamní kněz nám
po informaci, že taky opravujeme farní
objekt, řekl hezkou větu: „Pokud se do
toho zapojujete všichni a děláte na tom
společně, moc vás to obohatí, sjednotí a
budete na tu stavbu hrdí a rádi se v ní budete setkávat. Ta stavba je pro vaši farnost
požehnáním.“ My souhlasíme.
Je zpětně zajímavé projít si, co všechno
jsme zvládli. Jsme moc rádi, že jsme taková
„banda“, co umí společnými silami dotáhnout nemalý projekt do konce. Myslím, že
nám všem zůstanou na stavbu hezké vzpomínky.
Není to ale stavba jen pro některé, byli bychom moc rádi, kdyby byla otevřená pro celou obec. Pro setkávání přátel,
pro divadelní představení a menší koncerty,
pro schůzky skautů a výstavy různých spolků, pro zajímavé přednášky, pro chvíle
zpívání a tančení, pro sociální poradenství i
mikulášské, vánoční a jiné besídky…
Přáním všech je, ať komunitní
centrum dobře slouží a je bohatě využito.
Ať je požehnáním a radostí. Ať je pro naši
obec a její obyvatele obohacením.
Rádi bychom vás všechny pozvali
na slavnostní otevření. Snad na svatého
Martina? To vše bude ještě záležet na kolaudaci a na vývoji dané situace.
Martina a Jarek Krajzlovi

Skauti
Skautský tábor Tesoro
(1.8. – 13.8. ) 2020
Přestože je doba velmi nejistá, i letos se
tábor uskutečnil, a to v podhradí hradu
Vikštejn. Do tábořiště jsme se ráno 1.8.
vydali z Hradce nad Moravicí, někteří
pěšky, jiní na kolech. Tentýž den jsme se
také dozvěděli, že bude hlavním cílem
tábora dokázat, že je Země opravdu
kulatá. A tak jsme pluli od kontinentu ke
kontinentu, až jsme se dostali zpátky do
Itálie, kde jsme naši plavbu také zahájili.
Během
celého našeho pobytu jsme
na-Miroslav Hrabovský
starosta@pustapolom.cz
553 666 955
Starosta
Ing.
vštívili spoustu zemí a prožili spolu
mistostarosta@pustapolom.cz
spoustu
dobrodružství. V KaribikuIng.
jsmeVít Čerbák
Místostarosta
lovili „rybičky“ vlastnoručně vyrobenými zastávce plavby jsme nacházeli také otužováním v řece. Večer jsme se pak všichurad@pustapolom.cz
dni sešli v týpí, kde jsme
papírek se souřadnicemi, 553
které666
jsme951
si ni po náročném
Sekretariátna Havaji jsme museli Hana
harpunami,
pod- Pausová
poté
vyškrtali
do
mapky.
A
předposlední
zpívali
a
povídali
si…
stoupit zkoušky, které nám uložili zdejší
matrika@pustapolom.cz
553 666 952
Matrika
Jana Kotalová
obyvatelé, v Číně jsme si uvařili čaj ze den nám pak zbyla jediná souřadnice, Myslím, že na letošní tábor budeme dlouho
vzpomínat,
na všechny ty chvíle prožité
na tomto místě ležel tesoro-poklad.
získaných
oceá- A6,Haasová
ucetni@pustapolom.cz
553666957
Účetní bylin, uprostřed Tichého Michaela
nu jsme byli během noci přepadeni piráty Do velké skautské rodiny nám během spolu, v přírodě, na šumící řeku a les všude
tábora přibylo šest nových553
členů,
a ano, Země je kulatá.
666kteří
958 kolem… udrzba@pustapolom.cz
aVedoucí
v Oceániiúdržby
jsme si museli vydělat sběrem
Václav Hrbáč
8.8.
slavnostně
slibovali
v
jednom
ze
tropických „motýlů“. V Africe na nás
stavebni@pustapolom.cz
Stavební
úřad zvěře, skrz pralesIlona
sklepení hradu Vikštejna. 553 666 956
čekal
lov divoké
jsme Murinová
Barbora Javorková – Baru
Každé
ráno
nás
probudil
zvuk
tenoru
a
se vydali na pštrosí farmu. Na každé
stavebni@pustapolom.cz
553 a666
953
Stavební úřad
Bc. Alešden
Onderka
jsme zahajovali rozcvičkou
ranním
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Tábor mladších skautů v Beskydech Komorní Lhotka
Ať už v rouškách či bez nich tábor, pro
menší děti se přesto konal, a to
v Komorní Lhotce.
22 dětí věkového průměru 8 let
a 4 vedoucí dočasně osídlili již postavený
tábor mezi lesy. Úvodní běhací hra nás
rozdělila do dvou skupinek po deseti,
každou vedla jedna zkušená skautka. Téma
celého tábora nám bylo vyzrazeno až po
menší procházce lesem se zavázanýma
očima. V cíli na nás totiž čekal vchod do
úžasné Narnie.
Od té chvíle na nás čekalo mnoho
zábavných her a úkolů. Večerní, a dokonce i noční hra nás také neminuly. A noční
hra? Vzhledem k tomu, že v Narnii již
dlouhou dobu převládá zima, avšak Vánoce se ani přinejmenším neblíží, rozhodli se
vedoucí nám jedny přichystat. Zhruba ve
tři hodiny ráno jsme byli vzbuzeni koledami a Vánočním stromkem uvázaným kolem stožáru. Ke zpívání koled se nás hodně připojilo, každá skupinka dostala menší
dárek, a taky jsme měli možnost si zapálit
prskavky. Od tohoto "rána" se můžeme

Lyžařský klub
Gulášové slavnosti 2020
Navzdory letošní zvláštní době zákazů a
omezení se v sobotu 4. 9. 2020 pod sjezdovkou Lyžařského klubu mohl uskutečnil
již sedmý ročník Gulášových slavností.
Letos přišlo o přízeň poroty a diváků bojovat jedenáct soutěžních týmů z Pusté Polomi i okolních vesnic.
Mimo gulášů soutěžících se mohli návštěvníci posilnit i jedním ze čtyř prodejních gulášů, maďarskou polévkou, párkem v rohlíku či vyzkoušet domácí koláče,
cukroví a paštiku. Na spláchnutí žízně byla
nachystána čtyři různá piva, kofola, malinovka, birell a pro děti pitíčka, takže si
mohl vybrat opravdu každý.
Počasí nám letos přes den opět
přálo a nahrávalo dobré zábavě. Pro děti
jsme jako každý rok nachystali houpačku
v lese a skákací hrad. Mimoto si mohly
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, ale největší úspěch slavila elektrická tříkolka,
která vydržela děti vozit do pozdních odpoledních hodin, kdy se jí definitivně vybila
baterie.
Ani letos to pětičlenná porota
neměla jednoduché. Většina gulášů byla
totiž výborná, ale jak se říká, vítěz může
být jen jeden. A nejvíce porotě chutnal
Fajny guláš připravený Partyjou z horního
konca. Těsně za ním se umístil Bohémský
guláš od Svazu slezských bohémů a třetí

pochlubit dvojími Vánocemi zažitými v
jednom roce.
Největším dárkem nám však zůstanou
vzpomínky na těchto deset společně prožitých dní. Spoustu večerních ohňů s
kamarády, nebe plné hvězd, mnohdy náročné hlídky, to když přišel přepad s cílem

ukrást nám noční prapor a krásný čistý
potok s hlubokými tůňkami...
Hanka Urbančíková - Haňa

Září 2020
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místo obsadil guláš pojmenovaný A mesterszakács gulyás finoman éles, de még a
gyerekek is élvezni fogják od týmu Livemusic Agency. U volby sympatie se ani
letos nekonalo žádné velké překvapení a
cenu tak obhájili Fajni syncy. Ti letošní
ročník pojali ve znamení hippies.
Po ukončení soutěže byla pro
všechny připravená živá hudba a jelikož
teplota i po setmění zůstala na vleku nezvykle vysoká, tak ani silný déšť večerní
zábavě nevadil a návštěvníky neodradil.
Za to bych chtěl poděkovat
všem soutěžícím, návštěvníkům i členům
LK za pomoc při organizaci a obsluze.
Těšíme se na Vás zase za rok, při 8. ročníku Gulášových slavností.
Kuba Čech

6. ročník „Fichtl polom křápu“
Sobota 19. září rozhodně nebyla pro
nadšence jednostopých nízko kubaturových strojů poklidným dnem. Okolo půl
třetí odpoledne vyvrcholily několikaměsíční přípravy 6. ročníku FICHTL POLOM KŘÁPU, který po úspěšných předchozích ročnících nenechal jednoho
místního občana chladným. Od odpoledních hodin se z okolních i dalekých
měst a vesnic sjížděli do Pusté Polomi
stroje různých značek, typů a modelových řad v stoprocentním originálním
stavu nebo sportovně nalezené, vytunningované mašinky.
Pro účastníky započal velký okamžik při
zapisování závodníků na areálu pustopolomského lyžařského klubu. Organizátoři jako mravenečci pilně běhali, zaznamenávali a označovali nově příchozí do
seznamu jezdců.

Všichni zúčastnění byli podrobeni přísné
technické kontrole a zařazení do kategorie
dle stroje: babety jednorychlostní, babety
dvourychlostní + stadiony a Jawety, fichtl
KLASIK („Stodolák“), fichtl SPORT
(„Speciál“), celý svět do 51 kubických cm a
slečny, ženy, dámy, babky na čemkoliv do
51 kubických cm. Po přísné technické přejímce se na samotný start celé akce postavilo 64 osedlaných strojů.
Po odstartování každé kategorie čekaly
závodníky dva osmnácti kilometrové okruhy plné nástrah a technických pasáží. V
letošním roce se nám umoudřilo počasí,
kdy panovalo nádherné slunečné počasí a
trať byla suchá, jezdecky řečeno „prostě
paráda“.. Díky dobré organizaci se závodníci nemuseli bát, že se ztratí při neznalosti
trati, jelikož ke zdárnému cíli navigovaly
cedule, traťoví komisaři a v ranních hodinách organizační četa dokonce zametala

553 666 955

nečistoty na cestě v nebezpečných pasážích.
Všechny kategorie se předháněly na trati
vedoucí z Pusté Polomi přes Kyjovice,
Těškovice, Výškovice, Hlubočec a zpátky
do Polomi. Za bouřlivého aplausu všech
přihlížejících diváků projížděli záludnou
šikanou u nákupního střediska bezpečně
střeženou traťovými komisaři, kde vjížděli
do druhého, závěrečného kola.
Konečný hukot a sraz všech závodníků a
odpadlíků na trati proběhl na parkovišti
před hasičkou zbrojnicí. Za bouřlivého
jekotu všech diváků a přihlížejících obkroužili motorkáři Pustou Polom a vraceli
se zpět na lyžařský areál, kde pokračovala
zábava a proběhlo vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií.
Tímto bychom chtěli ještě jednou velice
poblahopřát vítězům: Martinovi Dalerovi

starosta@pustapolom.cz

Starosta

Ing. Miroslav Hrabovský

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Pausová

553 666 951

urad@pustapolom.cz

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

matrika@pustapolom.cz

Účetní

Michaela Haasová

553666957

ucetni@pustapolom.cz

Vedoucí údržby

Václav Hrbáč

553 666 958

udrzba@pustapolom.cz

Stavební úřad

Ilona Murinová

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

mistostarosta@pustapolom.cz

553 666 956
553 666 953

stavebni@pustapolom.cz
stavebni@pustapolom.cz
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(jednorychlostní babety), Jiřímu Rakušanovi (dvourychlostní babety), Petrovi Paznochtovi již pošesté v řadě („Stodolák“),
Adamu Bariličovi („Speciál“), Davidovi
Müllerovi („Celý svět“) a Lucii Tomečkové
(„Ženy“), kteří zvítězili ve svých kategoriích. Také nesmíme zapomenout na speciální kategorii nebo chcete-li soutěž o zadřený píst, která dle našeho názoru vzbudila
největší nadšení. Cenu za nejlepší kostým
sladěný se závodním strojem získala princezna – Pavlína Hubíčková. Soutěž o zadřenou kliku, což znamená nejlepší vizuální
sladění jezdců a jeho podpůrného teamu,
získal Jawa Cup Suché Lazce, který dle
našeho názoru prokázal největší teamovou
podporu.

Příští rok na podzim 18.9.2021 se tedy
můžeme těšit na další ročník. Další fotografie z této akce naleznete na interne-

tových stránkách Lyžařského klubu: http://
ski.pustapolom.cz/
Petr Urbančík

Škola
Nový školní rok 2020/2021
V úterý 1. září začal nový školní
rok a doufejme a věřme, že pojede v normálním režimu co nejdéle. Máme 26 prvňáků, kteří si již začínají zvykat na školní
režim a výuka čtení, psaní a počítání již
jede naplno. Pořád nad námi visí hrozba v
podobě uzavření školy. Budeme se snažit,
aby k tomu, pokud možno, vůbec nedošlo. Máme stanovená hygienická pravidla,
máme dostatek hygienických prostředků i
dezinfekce, ale někdy je to s těmi nejmenšími opravdu těžké. Ano, děti jsou i z
domu poučené, aby se chovaly vzhledem
k nebezpečí nákazy obezřetně, ale jejich

Nové přírůstky do mateřské školy

spontánní chování lze někdy jen s obtíže- může mít opravdu rozmanitý průběh a příznaky jsou velmi odlišné. Od naprosto nenání ukočírovat.
padných až po ty, které jsou tak barvitě
Základní škola ani mateřská popisované v mediích.
škola do Vánoc neplánuje žádné akce pro
školu ani pro veřejnost. Odvolali jsme Pokud se bude cokoliv dít kolem školy, slezatím veškeré návštěvy divadel, odvolali dujte, prosím, raději naše webové stránky,
jsme i exkurze a další akce mimo školu protože ne vše, co se objeví ve veřejných
spojené s výukou. Uvidíme, jak se bude sdělovacích prostředcích, popř. na sociálních
situace vyvíjet a po novém roce se roz- sítích, je opravdu relevantní informace .
hodneme co dál. Prosíme rodiče, aby
nepokoušeli osud. V případě, že se vám
Použiju nyní repliku z jedné nejvaše dítě nebude zdát nějak v pořádku, menované vesmírné ságy..... "Ať vás všechtak to prosím "nezkoušejte" a do školy ny provází Síla a Temná strana je brzy poraani do školky jej neposílejte. Ze zkuše- žena ..... "
ností z blízkého okolí už víme že nákaza
Vlastimil Hrádek
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Distanční výuka
ZŠ a MŠ Pustá Polom se bude řídit Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním
způsobem, zveřejněným na stránkách MŠMT
dne 23. 9. 2020
Škola zahájí distanční výuku

v případě krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu.

vyhlášení mimořádného opatření

nařízení karantény, kdy není přítomno
více jak 50% dětí

Pustopolomský Zpravodaj
Po zkušenostech z jara tohoto roku i my
sami víme, že několik žáků školy tomuto
způsobu vzdělávání úspěšně vzdorovalo a
nenacházeli jsme velkou pomoc ani u rodičů těchto dětí. Po nástupu žáků do školy
se tak u řady z nich ukázaly propastné
rozdíly v úrovni dovedností, které se nyní
snažíme formou doučování co nejvíce
eliminovat.

Chápeme, že je tato situace pro rodiče
velmi náročná, protože u spousty žáků se
bez pomoci rodičů neobejdeme, zvláště u
těch z nižších ročníků. Nikdo z vás ani
nás se dosud s takovou situací nesetkal a
Zahájení distanční výuky se nevztahuje je třeba řešit spoustu novým problémů.
na
Nicméně jarní test nás už trochu vycvičil,

vyhlášení ředitelského volna
a tak řada z vás už během letních měsíců

pokud MŠMT provede změnu v orga- zřídila pevné a stabilní internetové připojení a případně vybavili své děti technikou.
nizaci školního roku

nepřítomnost dětí a žáků ve škole z Většina distanční výuky bude koncipována
jiného důvodu, např. nemoc (zde je tak, aby šla realizovat prostřednictvím
možné řešit situaci individuálně, např. chytrých telefonů, které mají téměř všechny děti. Práce na PC nebo tabletu je sau dlouhodobě nemocných dětí)
mozřejmě pohodlnější, ale není podmínOd letošního školního roku je distanční výuka kou. V případě, že se techniky nedostává,
upřesněna novelou školského zákona je škola připravena těm nejpotřebnějším
349/2020 Sb., kde je stanovena povinnost pomoci vhodnou techniku zapůjčit. Zdůškoly ve vymezených mimořádných situacích razňuji ovšem těm nejpotřebnějším. Naše
zajistit vzdělávání distančním způsobem pro možnosti jsou rovněž omezené a nebudežáky a děti, pro něž je vzdělávání povinné. me moci zcela jistě uspokojit každého
Pro děti a žáky je naopak nařízena povinnost zájemce. V případě, že budote tuto ppose tímto způsobem vzdělávat. Týká se i dětí v moc potřebovat, kontaktujte, prosím,
třídního učitele vašeho dítěte a my se
posledním ročníku předškolní docházky.
pokusíme najít vhodné řešení. Zdůrazňuji
jen, že jsme připraveni zapůjčit vhodnou

techniku, nikoliv zajistit internetové připojení, případně mobilní data.
Bohužel i tak se občas stáváme terčem
nevole rodičů, kteří poukazují na to, že
distanční výuka je pro ně náročná, protože je vše časově velmi náročné, že nemají
kvalitní internetové připojení, že mají dětí
několik a je problém, aby se u ní vystřídaly všechny děti. Navíc pokud ještě i oni
pracují z domu, je potom tlačenice u
jednoho stroje dokonalá. Ano, jsou to
všechno objektivní potíže, ale znovu zdůrazňuji, že už byl čas se na ně částečně
připravit. Stále si velmi vážíme vaší pomoci, ale i pro vás by bylo určitě překvapení porovnání úrovně dovedností dětí
těch rodičů, kterým na vzdělávání svých
dětí záleží s dětmi, jejichž rodiče tomu
nechávali spíše volnější průběh.
Nespoléhejte, prosím, ve všem na stát!
To nejsou státní děti, jsou to vaše děti.
Poperme se, prosím společně se současnou situací nejlépe jak jen to půjde.
Veškeré informace k distanční výuce
budou zveřejňovány na internetových
stránkách školy www.zsppolom.cz
Vlastimil Hrádek
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