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Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce
Pustá Polom příjemné prožití velikonočních svátků.
Na zasedání zastupitelstva obce , které se konaly 7. míče ( hopsinky ) a sadové úpravy. Věřím ,že se nám
12. 2020 a 10. 3. 2021 byla projednána a hodnoce- tento cíl podaří časově splnit.
na problematika, se kterou bych Vás rád v tomto
článku seznámil.
V letošním roce nás čekají tyto další úkoly.
Dokončení vybudování dvou chodníků, tj. na ulici
Hospodaření obce za celý rok 2020 při Opavské a Hradecké. Na tuto stavbu jsme dostali
celkových výdajích 41 miliónů 090 tisíc Kč a celko- dotaci ve výši 1,9 miliónů Kč. Koncem roku 2020
vých příjmech 49 miliónů 077 tisíc Kč skončilo jsme požádali o dotaci MMR na vybudování chodníku
ziskem. Na celkovém hospodaření se však ještě na ulici Opavské ( začátek křižovatky Bartošková,K
podepsala současná koronavírová situace ztrátou 6 Zátiší - konec odbočka k dubu ) , vybudování tohoto
chodníku bude vyžadovat finanční prostředky ve výši
miliónů z rozpočtového určení daní ( RUD).
7 miliónů Kč.
Z celkových výdajů bych zde chtěl uvést
hlavně výdaje spojené s opravou domu č.p.122 , Na výstavbu hřiště u ZŠ jsme získali dotaci 3,7 milióten byl dokončen v listopadu 2020. Ve volnočaso- nů od MMR , stavba samotná bude stát 5,1 miliónů.
vém areálu bylo dokončeno workoutové hřiště, Současně začne výstavba parkoviště u ZŠ s nákladem
dětské hřiště a žulová dlažba. V měsíci červnu 1,5 miliónů. Na tuto stavbu jsme rovněž požádali o
chceme pro veřejnost otevřít volnočasový areál, dotaci , tentokrát MSK.
zbývá však ještě dokončit chodníky, veřejné osvětlení, lavičky, hlediště, jeviště, vodní prvky, skákací V základní škole proběhne další modernizace. Za
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prvé bude dokončena přestavba dvou odborných učeben přírodovědy a dílen. Na
tuto akci jsme získali dotaci z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Dále bude ve
staré části budovy vyměněna kompletně
elektro instalace, počítačová síť a rozvody
vody. Na tuto opravu jsme rovněž zažádali o
dotaci.
Koncem roku 2020 jsme požádali o dotaci
Národní sportovní agenturu ( NSA ) na
vybudování víceúčelového hřiště s umělým
povrchem o velikosti 60x40m v areálu SC
Pustá Polom. Je to naše již třetí žádost,
snad bude úspěšná.

ké. Začalo se s obnovou třešňového stromořadí směrem na Hlubočec. Poslední
žhavá zpráva přišla po pětiletém jednání
ze Správy silnic v Opavě – Kylešovicích o
začátku opravy komunikace Budišovice –
Pustá Polom. Oprava by měla být zahájena
na podzim 2021 a dokončena na podzim
2022 , měla by stát 45 miliónů korun. Je
to nadějné, doufám, že to klapne.

rodinných domků , kteří ještě nejsou
připojeni ke splaškové kanalizaci,aby tak
učinili. Připomínám, že do splaškové kanalizace musí být napojeny všechny odpady
tj. WC, umyvadla, pračky, kuchyně , kromě okapů. Ty musí být napojeny do stávající dešťové kanalizace. Protože jsme
zjistili ,že někteří z Vás mají připojeny i
svody ze střech do splaškové kanalizace,
jsme nucení provést kontrolu všech nePro rok 2021 byl schválen rozpočet obce movitostí a vyvodit důsledky. Proto Vás
s předpokladem příjmu ve výši 32 miliónů žádám, abyste sjednali urychleně nápravu.
358 tisíc Kč a předpokladem výdajů ve
výši 35 miliónů 248 tisíc Kč. Tato čísla
budou v průběhu roku 2021 průběžně Mokrý šmigrust a velkou pomlázku Vám
upřesňována a jsou závislá na získání fi- přeje
nančních prostředků, o které obec žádá v
rámci dotačních programů vypsaných Vladimír Grussmann, starosta obce
Moravskoslezským krajem, Regionální
radou kraje nebo některým Ministerstvem
ČR.

V roce 2021 bude v obci vybudován kamerový systém a dlouho slibované dopravní
značení místních komunikací. Pokračuje
práce na projektové dokumentaci výstavba
rodinných domků ulice Podvihovská a dokončení projektu křižovatky Kyjovická, Poštovní a křižovatka u kostela na ulici Hradec- Závěrem chci požádat všechny majitele
USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného dne
07.12.2020 v 17:00 hod. v budově
„Volnočasového areálu Poštovní 122“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje:










Rozpočet obce na r. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obcena roky 2022 – 2024
Žádosti spolků o poskytnutí individ u á l n í n e in v es t i č n í d o ta c e
z rozpočtu obce na r. 2021
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 350.000,- Kč pro
SPORT – CLUB Pustá Polom, z.s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální investiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 200.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost Pustá
Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí











individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 120.000,- Kč pro
Lyžařský klub Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,- Kč pro
Klub důchodců Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,- Kč pro
Včelařský spolek Pustá Polom,z.s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 50.000,- Kč pro
SDH Pustá Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,- Kč pro
Myslivecký spolek Benitky
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dota777 660 018









ce z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,-- Kč pro
český skaut JUNÁK, středisko
Pražmo, z. s.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 20.000,-- Kč pro
Český zahrádkářský svaz Pustá
Polom
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce na r. 2021
v celkové výši 25.000,-- Kč pro
Sdružením rodičů při Základní
škole a Mateřské škole Pustá
Polom, z.s.
Dodatek č. 2 mezi Obcí Pustá
Polom a společností STAVEBNÍ
SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
s c e lk ov ou c e n ou d íl a
6.278.547,30 Kč vč. DPH
OZV č. 1/2020 místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
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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odpadů s účinností od 01.01.2021
Cenu stočného 37,- Kč včetně
DPH za 1m3 / osoba s účinností od
01.01.2021
Interní směrnici č. 2/2020 – Směrnice k čerpání a tvorbě sociálního
fondu s účinností od 01.01.2021
Program rozvoje obce Pustá Polom na období 2021 – 2027
Nabídku Petra Kňury na výstavbu
investiční akce „Volnočasový
areál v obci Pustá Polom hlediště“, v celkové výši
439.386,00 bez DPH
Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá
Polom a Petrem Kňurou na realizaci díla s názvem „Volnočasový
areál v obci Pustá Polom hlediště“, v celkové výši
531.657,06 Kč vč. DPH
Přijetí finančních darů pro ZŠ a MŠ
Pustá Polom od okolních obcí za
účelem finanční podpory lyžařského kurzu
Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá
Polom a fi GM Projekt a Inženýring s.r.o. na specifikované projekční a inženýrské činnosti
v rámci přípravy a zabezpečení
plánované výstavby zástavbové
lokality s názvem „Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom“ ve
výši 601.431,- Kč včetně DPH
Podání žádosti o dotaci na MMR
na „Rekonstrukci ZŠ v Pusté Polomi
Příkazní smlouvu mezi obcí Pustá
Polom a ProFaktum, s.r.o. Jedná se
o administraci a dotační management v rámci realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – chodníky
na ul. Opavská a ul. Hradecká“ ve
výši 35.000,- Kč bez DPH.

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného
dne 10.03.2021 v 17:00 hod. v budově
„Volnočasového areálu Poštovní
122“
Zastupitelstvo obce Pustá Polom
schvaluje:





Nabídku společnosti STABA –
SERVIS s.r.o., na zakázku malého
rozsahu
na
stavební
práce
„Parkoviště u ZŠ v Pusté Polomi“,
v celkové
výši
1.490.137,03 Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá
Polom a společností STABA –
SERVIS s.r.o. na realizaci díla
s názvem „Parkoviště u ZŠ v Pusté
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Polomi“,
v celkové
výši
1.803.065,83 Kč vč. DPH.
Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Obce
Pustá Polom mezi Obcí Pustá Polom a žadateli o kotlíkovou dotaci
v celkové výši 1.330.000,- Kč
Vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku Základní a Mateřské školy
Pustá Polom v celkové výši
249.660,-- Kč, viz. příloha.
Nabídku společnosti NEOPLAST,
spol. s r.o., na zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem
„Volnočasový areál v obci Pustá Polom - jeviště“, v celkové
výši 616 081,85 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá
Polom a společností NEOPLAST,
spol. s r.o., na realizaci díla
s názvem „Volnočasový areál
v obci Pustá Polom - jeviště“,
v celkové výši 745 459,04 Kč s
DPH.

Bere na vědomí:



Rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu
obce na r. 2020
Rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu
obce na r. 2021
Rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu
obce na r. 2021
Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pustá Polom za
r. 2020
Chyby a nedostatky zjištěné při
přezkoumání hospodaření za rok
2020

skutečnost-dotace na vybudování
odborných učeben ZŠ P.Polom
Výdaje:











-500 000,- Kč
upraveno na
skutečnost-zvýšení dopravní bezpečnosti v obci(dotace na PD dojde v r. 2021)
-215 868,15 Kč
upraveno na
skutečnost-dotace na odborné
učebny ZŠ (dojde v r. 2021)
273 516 ,- Kč
upraveno na
skutečnost – dotace na hřiště u ZŠ
a čp. 122
- 1 470 000 Kč
upraveno na
skutečnost-dotace na půjčky občanům (kotlíkové dotace)
5 000 Kč navýšen rozpočet na
svoz tříděných odpad
4 800 Kč upraveno na výši přijaté
dotace – JSDH
-2 798,50 Kč upraveno na skutečnost čerpání výdajů na volby do
zast.krajů
- 2 615 555,54 Kč upravena výše
rezervy na skutečnost

Rozpočtové změny 2021
Rozpočtová změna č. 1

Příjmy:

1 509 700,- Kč upraveno dle

oznámení MSKÚ-neinv. transfer ze
stát.rozpočtu


80 000,- Kč doplatek dotace
MSKÚ-na autobusovou zastávku v
obci


400 000,- Kč dopl. dotace MSKÚna
projekt.
dokumentaciPodvihovská
Volí:

-1 500 000,- Kč upraveno na
skutečnost, dotace na II. etapu

Přísedící Okresního soudu v Opavě
ČOV(r. 2018), došlo v prosinci
pro volební období 2021 – 2025
2020
paní Růženu Vaněčkovou a paní 
3 621 728,- Kč dotace na hřiště u
Jaroslavu Juchelkovou.
ZŠ

1 900 000,- Kč dotace-zvýšení
Rozpočtové změny 2020
dopr. bezp. v obci-chodníky OpavRozpočtová změna č. 8 2020
ská, Hradecká
Příjmy:

-523 639,66 Kč dotace na čp. 122,

-848 879,67 Kč upraveno na skudošlo v prosinci 2020
tečnost (dotace které nedošly od
Výdaje:
MSKÚ, dojdou v r. 2021)

632 253,63 Kč čerpání dotace na

4 800,- Kč dotace MSKÚ-pro JSDH
chodníky Opavská, Hradecká ul.

-100 534,91 Kč dotace ze státního 
195 000,- Kč navýšení rozpočturozpočtu upraveno na skutečnost,
stavební úpravy ZŠ P.Polom
dojde v r. 2021

-3 621 728 Kč
dotace ze státní- 
3 621 728,- Kč dotace MPMR na
ho rozpočtu (upraveno na skutečhřiště u ZŠ
nost, dojde v r. 2021 )

60 000,- Kč úprava rozpočtu
315 000 Kč
uhrazené splátky
sportovní zařízení-hřiště č.3
půjček (kotlíkové dotace)

-115 817,24 Kč upraveno na
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400 000,- Kč úprava rozpočtu-čerpání dotace na PD
Podvihovská

MUDr. Pavel Mucha oznamuje, že proti onemocnění
Covid 19 očkovat bude.



50 000,- Kč úprava rozpočtu-část. nevyčerpané dotace
2020-podpora výměny kotlů (nein.část)
1320 000,- Kč úprava rozpočtu-část. nevyčerpané dotace 2020-podpora výměny kotlů (inv.část)

Problém je prozatím s očkovací látkou, kterou
nemáme a ani nevíme, kdy ji dostaneme.



Rozpočtová změna č. 2 2021
Výdaje:

25 000,- Kč navýšení příspěvku pro SRPŠ P.Polom

15 640 216,49 Kč úprava rezervy na skutečnost

doposud

Jakmile bude vakcína k dispozici, ihned to necháme vyhlásit a
započneme s očkováním.

V současné době se očkuje skupina obyvatel starších 70 let.
Kdo z této skupiny již nechce čekat, může se přes internet
nechat zaregistrovat k vakcinaci v očkovacím centru - nej
bližší jsou v nemocnici v Opavě, ve Fakultní nemocnici v PoRozpočtová změna č. 3 2021
rubě ,na Černé louce v Ostravě nebo v nemocnici v Bílovci.
Výdaje:
Ale pozor! Kdo se již jednou zaregistruje v očkovacím cen
1 900 000,- Kč úprava na skutečnost-zvýšení dopravní
tru, musí celé očkování absolvovat tam a nemůže být očkobezp.v obci (vlastní zdroje)
ván v naší ambulanci, nelze to již změnit.

1 000 000,- Kč parkoviště u ZŠ čp. 39
MUDr. Pavel Mucha

Životní prostředí
Marius Pedersen připravuje nový typ známek, na kterých budou uvedeny podrobnější
Sběr velkoobjemových a nebezpečných od- údaje v souladu s požadavky nového zákona
padů plánovaný na sobotu 20.března byl o odpadech.
zrušen. Důvodem je nedobrá aktuální situace
epidemie koronaviru. Nový náhradní termín Letošním rokem se zavádějí nová pravidla
bude oznámen obecním rozhlasem a na we- pro vyvážení a ukládání komunálního odpabových stránkách obce www.pustapolom.cz du. Díky nim můžou obce lidem účtovat
poplatky podle toho, kolik odpadu skutečně
v dostatečném předstihu.
vyhodí. Tento systém PAYT (zaplať kolik
Známky na popelnice nebudou v letošním vyhodíš) umožňuje každému občanovi zaplaroce rozdávány. Důvodem je to, že firma tit podle toho, kolik odpadu vysype do poNové informace k odpadům.

pelnice. Tento systém má podpořit co
největší třídění odpadů v domácnostech.
Podrobněji se o tom zmíníme, až to
bude aktuální. Znovu také připomínáme
termín ukončení provozu zastaralých
kotlů na pevná paliva, k jejichž odstavení musí dojít nejpozději v září roku
2022.
Radek Pastrňák, Oldřich Čerbák

Pokud to vládní nařízení dovolí, tak stejně jako každý rok hasiči plánují provedení sběru železného šrotu v naší
obci. Termín sběru je sobota 27. 3. 2021 od 9:00. Staré železo prosím připravte jako vždy na viditelná místa před
své rodinné domy. Těžké a rozměrné kusy (staré kotle ve sklepě a podobně) můžete dopředu hlásit starostovi
SDH Václavu Foltýnovi na tel.: 774 695 429. Hasiči Vám pak pomohou i s jejich vystěhováním.

ZŠ a MŠ Pustá Polom nebude v letošním roce, z důvodu neutěšené situace kolem
koronaviru, organizovat akci brontík Otík. Škola nebude ani organizovat jarní
sběr papíru.
PEDIKURA

Nabízím
možnost
dopravy, nakládky a
vykládky
různých
sypkých
komodit
(štěrky, písky, uhlí a
jiné materiály)

ŠÁRKA JODLOVSKÁ
SALON POHLAZENÍ
Pustá Polom Slezská 250, tel: 721 460 652.









Praxe v oboru 30let
Odborné pedikérské ošetření skalpelem
Řešení problémů se zarostlými nehty
S kuřími oky
Dlouholetá praxe s diabetiky
Úprava nehtů
Gel lak

Inzerce

Ivan Široký
Lesní 403, 747 69 Pustá Polom
tel: 732 147 298

Vozidlem GAZelle—
třístranný sklápěč
do 3000 kg.
Práce čelním nakladačem Kubota.
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Farnost Pustá Polom
Zprávy z komunitního centra
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v
krátkosti seznámil s činností komunitního
centra při farnosti Pustá Polom. Komunitní
centrum jsme koncem minulého roku
úspěšně zkolaudovali, a i když probíhají a
ještě nějakou dobu budou probíhat dokončovací práce hlavně v okolí kom. centra
Vážení a milí spoluobčané,
(výsadba dřevin, terénní úpravy, stavba
prožíváme postní dobu, která je i po roce venkovního ohniště), nic nebrání tomu, aby
poznamenaná pandemií onemocnění Covid- kom. centrum mohlo začít sloužit svému
19. Jako kdyby nedobrovolný půst trval již účelu. A k jakým účelům má sloužit?
rok. Ale i tuto postní dobu můžeme prožívat
Komunitní činnost – tedy setkás vírou, že nastanou Velikonoce. Život nad 1.
smrtí zvítězí. Ať už budeme svátky slavit za vání se občanů za účelem vzdělávání, spojakýchkoliv okolností, přeji nám všem, aby- lečné zábavy, rodinných oslav.
chom tuto naději neztratili. Naopak: Právě o Nabízíme tedy využití celého spodního
patra komunitního centra pro spolky v
Velikonocích ať nám zazáří ještě jasněji!
obci, k činnostem jako přednášky, společAni před velikonočními svátky nemohu letos né schůze, promítání, výstavy, společné
zveřejnit program bohoslužeb. Epidemiologic- setkávání. Rovněž je celé spodní patro k
ká situace se stále mění a předpisy, které platí dispozici rodinným oslavám a podobným
dnes, nemusí platit už zítra. Sledujte prosím setkáváním s využitím plně zařízené kuchyně a sociálních zařízení. Kapacita pro
webové stránky farnosti
tyto akce je cca 50 osob. Pro tyto účely je
farnost.pustapolom.cz.
možné rovněž využívat služeb cateringoSnažíme se udržovat je stále aktuální.
vých firem.
Přeji Vám všem Bohem požehnané Velikono2.
Sociální poradenství
ce!
Od ledna se rozběhla služba pro širokou
o. Zdeněk Šimíček,
váš farář a bratr

veřejnost s názvem „Odborné sociální
poradenství“ a zahrnuje bezplatné poradenství v oblasti dávek státní sociální
podpory a hmotné nouze, sociálních
služeb, poradenství a pomoc při vypisování různých formulářů, dopisů a žádostí.
Toto poradenství probíhá každou 1. a 3.
středu v měsíci v době od 16 do 18 hod.
Přesné termíny jsou vypsány na vstupních
dveřích komunitního centra. Další informace naleznete i zde ve Zpravodaji.
3.
Činnost místního oddílu skautů
a skautek
V současné době je ve čtyřech skupinkách ( mladší skauti, mladší skautky ,
starší skauti , starší skautky) registrováno
cca 50 dětí nejen z Pusté Polomi, ale i z
okolních obcí. Využívají ke své činnosti
dvě velké klubovny v druhém podlaží
komunitního centra s veškerým sociálním
zázemím.
Nyní se činnost v komunitním centru
omezuje jen na „Odborné sociální poradenství“, protože veškeré ostatní hromadné akce jsou zakázány. Věříme, že až
to epidemiologická situace dovolí, budeme moct i vás tady přivítat na nějaké
společné akci a pozvat vás k jeho využívání.
Jarek Krajzl

Římskokatolická farnost Pustá Polom
ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Ostrava
nabízí občanům odborné sociální poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, sociálních služeb, rady a pomoc při vypisování různých žádostí, dopisů,
formulářů a ostatní.
Pomoc je poskytována bezplatně a to od 6. ledna
2021 každou 1. a 3. středu v měsíci v době od 16 do
18 hodin v komunitním centru Pustá Polom

Tříkrálová sbírka 2021
Milí spoluobčané! I přes nepříznivé okolnosti
letošní tříkrálové sbírky se opět potvrdilo, že
i v této době dokážeme být velmi štědří a
vnímaví k potřebám lidí, kterým pomáhá
Charita Hrabyně.

Letošní tříkrálové koledování jsme museli
uskutečnit tak, že pokladničky byly umístěny
v prodejně potravin a uzenin, v květinářství u
Čerbáků, v komunitním centru a v kostele.
Chci touto cestou velmi poděkovat všem,
kteří nám umožnili umístění zapečetěné pokladničky. Letos se touto formou podařilo
vybrat 39 843,- a opět jsme se jako obec V případě, že by vám uvedený termín nevyhovoval, můžete se na nás obrátit telefoumístili na špici z celého obvodu Charity nicky na čísle: 732 625 947 nebo
Hrabyně a na jedné z předních příček v počtu e-mailem: poradnappolom@seznam.cz
vybraných peněz na obyvatele.
Každý problém má řešení, my vám ho pomůžeme najít..
Vzhledem k okolnostem je letošní výsledek
skvělý. Všem dárcům patří velké poděkování. Poradenství poskytuje Bc. Kateřina Bymová, sociální pracovník
Jaroslav Krajzl

Březen 2021
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Hasiči
Vážení spoluobčané,
v nadcházejícím jarním období, kdy se
často pálí klestí či starý shrabaný biologický odpad při jarním úklidu zahrad, je
dobré tuto skutečnost při pálení většího
množství oznámit Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
prostřednictvím vyplnění internetového
formuláře https://paleni.izscr.cz/. Zamezí
se tak zbytečným výjezdům hasičů, neníli jejich pomoci na místě opravdu zapotřebí.

Pokud se pálení vymkne kontrole,
okamžitě kontaktujte hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 nebo 112.
Vypalování porostu (též také zvané:
plošné vypalování porostu) je zákonem
zakázáno – jedná se především o podpálení suchého porostu (uschlé trávy)
na loukách, v zahrádkách, v příkopech
podél cest apod. Za takovéto počínání
hrozí pokuta až do výše 25.000 Kč.

Dále bychom chtěli Vás, Vážení spoluobčané, informovat a tímto poděkovat Obci Pustá Polom a Nadaci
Agrofert za financování zakoupení 7
kusů nových zásahových víceúčelových přileb Dräger. Získání dotace
ve výši 50. 000,- kč umožnilo nákup
nových ochranných zásahových přileb, které bylo nutné již vyměnit,
protože již nesplňovaly bezpečnostní parametry (stáří 16 let).
Tomáš Grigarčík

Zahrádkář
Milí čtenáři,
po mnoha letech se k nám zima neobrátila
zády. V lednu a únoru dokonce napadl sníh,
taky mrzlo a tyto dva měsíce vydržela souvislá sněhová pokrývka – v lednu 25 dnů, v
únoru pak 15 dnů. Zahrádkáři a zemědělci
mohou být spokojeni, půda si odpočala pod
bílou peřinou. Uvidíme, jak se zachovají
březen a duben.
Zatím, kdy píšu tyto řádky, jsme téměř v
polovině měsíce března, noční teploty byly
v některých dnech mírně pod bodem mrazu a přes den pár stupňů nad nulou. Obecně se dá říci, takový normální průběh.
Avšak nedůležitější ze všeho je vláha z opakovaně tajícího sněhu. Prakticky všude, kde
šlápnete, je mokro. A to je velice dobrý
předpoklad do jarní sezóny.
Pozoruji, že většina z nás už pociťuje jakýsi
předsezónní neklid. Nakupují se semena
pro jarní výsev, přemýšlíme, kde co zasejeme, či zasadíme. Pochůzkou po zahradě
zjišťujeme, do čeho se za příhodných podmínek pustíme nejdříve. Viděl bych to následovně.V ovocné zahradě doporučuji co
nejdříve zkontrolovat úvazy u mladých
stromků ke kůlům. Loňský rok s dostatkem

vláhy měl vliv i na růst dřevní hmoty a často se stává, že úvaz již znatelně zarůstá do
obvodu kmínku stromu. Nutno úvaz povolit
s dostatečnou vůli. Taky se stává, že u dříve
vysázených ovocných stromků uhnil v zemní
části kůl a stromek vlastně dělá kůlu oporu.
Pokud opěrný kůl již není potřeba, úplně ho
odstraňte.

opatřit, pak doporučujeme úplnou výměnu půdy. To znamená vyhloubit jámu o
průměru cca 50 až 60 cm, do hloubky 40
cm. Jámu vyplníme koupeným substrátem pro borůvky. Taky lze použít rašelinu, ovšem za předpokladu přidání živin.
Na jeden sedmdesáti litrový pytel 10 dkg
cereritu, nebo NPK. Rostliny sázíme 150
cm od sebe a je dobré mít alespoň dvě
V této době je v některých našich zahradách různé odrůdy pro lepší opylování i postále na stromech vidět tzv. mumie. Způso- stupnou sklizeň.
bilo to loňské vlhko, kdy zejména u peckovin větší shluky ovoce napadly plísně. Pone- V průběhu vegetační doby dbáme na
chány na stromě jsou pak zdrojem chorob, dostatek vláhy a přísun živin – hodí se 2x
jež mohou mít vliv na kvalitu letošní úrody. zálivka krystalonem. V době zrání je
Proto je nutné mumie odstranit a spálit. užitečné borůvkové keře překrýt sítí, aby
je před sklizni nesezobli ptáci. Asi po pěti
Nevyhazovat do kompostu!
letech odstraníme staré a již neplodící
Nákup a výsadba nových ovocných stromků. větve. Přicházející jaro, kromě návalu
Rozhodnutí, jakou odrůdu chci na zahradě práce na zahradě, rovněž přináší starost
mít a kam stromek zasadím, je na samotném jak ochránit stromy před škůdci a chorozahrádkáři. Většina z nás to bez problémů bami. Zde jsou odpovědi na nejčastější
zvládá. V posledních letech lze pozorovat dotazy jaké a kdy použít vhodné a účinné
rostoucí oblibu výsadby tzv. drobného ovo- přípravky. Rez hrušní(lidově rzivka) ce. Mezi ně patří i kanadské borůvky. Ten, aplikovat přípravek DITANE 1x při rašekdo je již na své zahradě pěstuje, může po- ní a 1x po odkvětu, padlí na angreštu tvrdit, že kromě chutného ovoce nás na aplikovat přípravek TALENT 1x při
jaře potěší bílými květy a zlatými a šarlato- rašení, padlí na jabloních - aplikovat přívými barvami listů na podzim. Pokud se pravek TALENT 1x při rašení a pak po
někdo z čtenářů rozhodne tuto rostlinu si čtrnácti dnech opakovat. Později napade-
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né větvičky odstranit. Puchrovitost švestek - 1x při rašení, popř. při deštivém
počasí možno použít DITANE, CHAMPION, KUPRIKOL. Moniliová spála třešní:
zde je nutné odstraňovat napadené větvičky. Jinak postřik před květem a taky
ihned po odkvětu. Přípravek TALENT.
Co se týče společenského života zahrádPustopolomské počasí,
leden - prosinec 2020
Vážené čtenářky a čtenáři Zpravodaje,
dovolujeme si vám opět předložit souhrn sledovaných údajů o počasí za celý
uplynulý rok 2020.
Připomínáme, že naše obec
Pustá Polom se nachází v nadmořské
výšce cca 430 m a je mírně skloněná k
jihu. Výškový rozdíl mezi horní a dolní
části obce je údajně 45 metrů. Měření a
pozorování počasí sledujeme ze dvou
míst - Bartošková 229 a Opavská 50. S
ohledem na hubené roky, co se týče
deště, byly pro nás údaje o množství
srážek (sníh,déšť) opět prioritou.
Roční průměr spadlé vody v
naší obci je okolo osmi set litrů na metr
čtvereční. Výjimečné byly dva roky: rok
2018, kdy napršelo jen 583 mm, tedy
velmi suchý rok. Naopak loňský rok překvapil svým množstvím…1125mm! (1
mm = 1 litr).
První tři měsíce loňského roku
byly srážkově průměrné. Obavu vzbuzoval měsíc duben, napršelo jen 5 mm, což
bylo nejméně za posledních sledovaných
5 let. Další měsíce nás velmi překvapily.
Květen 146 mm, červen neuvěřitelných
231 mm, srpen 113 mm, září 187 m a
ještě říjen 169 mm. Ve výsledku to znamenalo, po mnoha letech leckde zatopené sklepy, ale hlavně plné studny vody,
kterou většinou používáme jako užitkovou vodu, neboť jsme šťastnou obcí mající přivedený vodovod.
A k jakým výsledkům jsme se za
12 měsíců 2020 dopracovali, posuďte
sami.
Leden 2020
Srážky 25 mm, většinou vály studené
větry z různých směrů. Asi 5 dnů s celodenním mrazem, avšak max. do mínus 5°
Prakticky bez sněhu.
Únor 2020
Srážky 53 mm, teplotně nadnormální.

Pustopolomský Zpravodaj
kářské rodiny, vyhlášená omezení v celé
společnosti zatím nedovolují uspořádání
tradičních akcí - setkávání, zájezdů,
přednášek, výstav apod. Kontakty jsou
omezeny na nutné minimum.

Do nové sezóny přejeme všem zahrádkářům i příznivcům zahrádkaření úspěšné
zvládnutí všech jarních prací na zahradě i
radost z dobře vykonané práce.

Chováme však naději, že vše se za čas
opět v dobré obrátí.

Váš zahrádkář

Hned 1.únor popolední teplota okolo +
12,5 °C. Ani jeden den nebyl s celodenním mrznutím, jen 9 dnů ráno nebo večer lehce pod nulou.
10.2. zaznamenán bouřlivý západní vítr.
Husté noční sněžení 28. února, cca 10
cm sněhu.
Březen 2020
Srážky 42 mm, březnové mrazíky až ve 2.
polovině měsíce( od 22.3.) až do mínus
6,3 °C. 27.3. oteplení až na + 13°C. Pak
opět ochlazení, ráno 30. 3. – 4,2°C
Duben2020
Srážky 5 mm, prakticky celý měsíc beze
srážek,16 dnů jasná obloha. 1.a 2. 4.
ranní mrazík(- 3,8°C). Převážně vály
severní a východní větry. 16.4. teplota
vystoupila téměř na +20°C.Tyto teploty
byly i v závěru měsíce.
Květen2020
Srážky 146 mm, téměř 18 dnů bylo beze
srážek, přesto napršelo přes 130mm
vody. Poslední den 31.5. napršelo 34
mm. Úplně jasné dny byly 2 (7. a 8. května). Teploty okolo 9. 5. až 11. 5.+ 20 °C.
Červen2020
Srážky 231mm, nejdeštivější den měsíce
června byl čtvrtek, 18.6., napršelo
57 mm! Jasnou oblohu jsme prakticky
celý měsíc neviděli, jen zataženo, oblačno. Ke konci měsíce teploty okolo +25°.
28.6. až +28,2 °C
Červenec 2020
Srážky 86 mm, úplně jasných dnů asi 6,
jinak převažovalo počasí s oblačnou,
polojasnou a zataženou oblohou. 2.7.
bouřka a déšť. 11.7. celodenní déšť,
napršelo 26 mm. Větry většinou mírné,
asi tři dny bezvětří. Už 1.7. teplota dosahovala + 28°C.Taky závěr měsíce teplý
28.7. +30°C
Srpen 2020
Srážky, 113 mm, asi 8 jasných dnů, 12
dnů beze srážek. Přesto úhrn spadlé
vody přes 110 mm. Nejtepleji bylo mezi
7. až 13. srpnem, kdy teploty dosahovaly
až k + 29,5°. Nejdeštivější den byl 19.8.,

napršelo 27 mm vody.
Září 2020
Srážky 187 mm,: bezesrážkových dnů bylo
celkem 21, jasno 6 dnů. Nejdeštivějším dnem
bylo úterý 1.9. Napršelo celkem 70 mm!
(měřeno na č.p. 50, O. Čerbák). Jinak dnů
beze srážek bylo v září celkem 21.Teplotně,
15.9. Bylo naměřeno + 29,2°C. Větry celý
měsíc různé intenzity
Říjen 2020
Srážky 169 mm, říjen taky překvapil množstvím srážek. Nejvíce napršelo 13.10., 52 mm.
Převažovala zatažená, nebo oblačná poloha.J
asno bylo dva dny. Nejteplejším dnem byl 3.
říjen, kdy teplota vystoupila na + 21,7°C
Listopad 2020
Srážky 37 mm, srážky v tomto měsíci výrazně
polevily. Ovšem obloha byla většinou oblačná
i zatažená. Jen 5 dnů bylo úplně jasno. Od
20.11. se teploty v noci již dostávaly lehce
pod 0°C. Jinak bylo docela chladno, jen zpočátku měsíce teplota vystoupala na + 12°C.
19. a 21. listopadu vály silnější noční větry.
Prosinec 2020
Srážky 59 mm, 21 dnů beze srážek. Dnů s
jasnou oblohou jsme zaznamenali asi 4. Jinak
převážně oblačno, nebo zataženo. 11 dnů s
ranními teplotami lehce pod nulou, z toho 9.,
10. a 27. 12 se během dne teplota nedostala
nad nulu. Nejteplejší den byl na Mikuláše,
6.12. + 12,4°C.
I tentokrát vánoční svátky
byly bez sněhu…
Srážky celkem: leden až prosinec 2020.
1125 mm, což je 1125 litrů vody na 1 metr
čtvereční. Pro srovnání jsme vypracovali tabulku množství srážek po jednotlivých měsících za posledních 5 let(2016 až 2020).
Poznámka: dotazem na meteorologické stanici v Ostravě - Porubě jsme si ověřili, že náš
údaj o celkovém množství spadlých srážek za
poslední rok 2020, přibližně odpovídá skutečnosti, což nás velmi potěšilo.
Josef Sedláček, Oldřich Čerbák
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Historie naší obce
Zimní radosti v dobách mladosti na- před Maturou. Klouzalo se v dřepu po
jednom, nebo ve vláčku. Kdo si troufl
šich dědů a babiček
sklouznout ve stoje a neupadl, byl paLetošní zima – leden i únor 2021, po dlou- šák. Dlouhá klizačka byla na panské
hé době, se zase dá nazvat jako opravdová zahradě a taky na Úhorách.
zima. Sníh, ač ho zase tolik nebylo, souvisle
pokryl zem, kdy se dalo všude kolem nás Bruslení. Kdo měl brusle, bruslil. Kdo
běhat na běžkách, sáňkovat a snad i bruslit. brusle neměl, ten se jen tak po ledě
V mnohých z nás, co už něco pamatujeme, klouzal. Menší děti měly tzv. kačenky.
to mohlo vzbudit vzpomínky na zimy, které Kličkou se daly připevnit k botám.
zde panovaly, řekněme před šedesáti, se- Brusle byly nízké, takže nebyl problém
s rovnováhou. Dospělejší kluci bruslili
dmdesáti lety.
na kanadách a většinou hráli hokej.
Děti se většinou na zimu těšily. Chovám v Děvčata spíše provozovala krasobruslesobě vzpomínku na školní vyučování ve ní, piruety apod. Ledových ploch, kam
druhé třídě ZŠ (rok 1954). Pan učitel Čech se chodilo bruslit, bylo několik. Chodiněco psal na tabuli a vtom zřejmě někdo z lo se bruslit „ za Baara“. Před bývalou
nás se podíval z okna a vykřikl „sníííh, hájenkou je dodnes malá tůň. Pak ke
sníííh“. V momentě jsme všichni byli u oken Šromovi do panského mlýna. Třetí
místo byl Podvihovský mlýnek. Obě
a bylo po hodině…
místa byla poměrně daleko, ale vždy se
Nemohu se zbavit dojmu, že v oněch do- šlapalo pěšky. Ještě v 50. letech byla
bách panoval i v zimě jakýsi nepsaný řád. V malá tůň za kostelem, směrem na Podprosinci, někdy už koncem listopadu napadl vihov. Než ji zasypali, taky se tam dalo
takzvaný první sníh. Většinou se neudržel a bruslit. Někteří odvážlivci chodili brusvzápětí roztál. Pokud se z mokrého sněhu lit do Bazala, tam to bylo kvůli hloubky
dala uválet koule, už tady byli první sněhulá- velmi nebezpečné.
ci. Zakrátko napadl druhý sníh. Ten už
nějakou dobu zůstal ležet. A to už byla Lyžování. Při dostatku sněhu se dalo
první příležitost k sáňkování. Naše obec má lyžovat prakticky všude – na svažitých
tu výhodu, že není na rovině, takže k sáňkování bylo vždy příležitostí dost a dost.
Třetí sníh zpravidla vydržel nejdéle. Jeho
vrstva se počítala na desítky centimetrů. A
na takovém podkladě se už dalo výborně
lyžovat.

loukách, v důlcích, na lesních cestách apod.
Snad nejoblíbenější místo na sjezd bylo za
Sýkorou. Shora dolů vedla jedna stopa. Po
sjetí se muselo nahoru vyšlapat. Buď se lyže
sundaly, anebo
se takzvaně vyšlapalo
„stromečkem“. Při dobrých sněhových podmínkách naše škola organizovala lyžařské
závody.
Jedna z tras vedla od „Oberferstra“(to byl
obvyklé pojmenování domu nadlesního na
dnešní Kyjovické ulici), dolů do panského
důlku, pak k lihovaru, nahoru na Úhory směrem ke Kozičku a pak dolů po dnešní sjezdovce. Na tomto místě si podnikaví hoši zbudovali i malý skokanský můstek. Pochopení našli
taky u hajného pana Sýkory. Ten měřil délky
skoků. Přeborníky ve skocích byli Jaroslav
Jaskula a Zdeněk Tížek.
K zimním radovánkám nepatřilo jen sáňkování, lyžování, klouzání či bruslení. Při dostatku
sněhu se stavěly bunkry, tunely apod. Dlužno
však připomenout, že tehdejší děti a mládež,
kromě školních povinností musela doma,
zvláště tam, kde bylo hospodářství, taky rodičům pomáhat. Třeba připravit krmení pro
dobytek, nanosit dříví na topení apod. Až bylo
hotovo, pak se mohlo jít za zimní zábavou.
A kde se lyže, sáně, anebo brusle daly

Vzpomenu některá místa, kde se v naší obci
takříkajíc dobře sáňkovalo. Podotýkám, že
píši o 50. letech min. století. Provoz na
místních komunikacích oproti dnešku byl
minimální, spíš bych měl napsat, že žádný,
ale to by taky nebyla pravda, sem tam se
nějaký povoz na cestě ukázal. Nejvíce mi v
paměti utkvěla cesta s velkým spádem, dnes
zvaná Lihovarská. Kdysi se jí říkalo Valovaná. To jsme nasedli na sáně v úrovni dodnes ještě stojící stodoly p. Osvalda Lichého
a fofrem dolů. Při dobré sjízdnosti jsme
zajeli téměř až k lihovaru. Druhá taková
trať byla od pekařství paní Ondrové, po
dnešní Zahradní a taky až téměř k lihovaru.
Sáňkovalo se na Úhorách, panské zahradě a
taky za Sýkorou (dnešní sjezdovka). Těch
možností bylo ještě daleko více. Bratři
Římanové sáňkovali na vícemístných bobech. Byla to rarita. Zvláště proto, že boby
se ovládaly volantem.
Klouzačky, nářečně „klizačka“. Po vsi jich
bylo několik. Začnu na vrchním konci dědiny. Klizačka byla před obchodem pana Theodora Ondry. Byla krátká, ale klouzali jsme
se tam všichni. Delší a příkřejší byla dole

Osamělý sáňkař na Valované, dnes ulice Lihovarská. V pozadí dům č. 145
rodiny pana J. Jaskuly. Fotografie je z konce 50. let min. století.
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obstarat? Začněme bruslemi. Tak ty se
kupovaly v obchodě. V rodinách s více
dětmi nebyly pro jednoho. Taky se půjčovaly. Sáně, nebo lyže se daly nechat zhotovit u místních řemeslníků. Tak třeba kolář,
pan Vilém Tížek, zhotovil jak sáně, tak i

26.Transport z Pusté Polomi kolem
světa a zpět (nedobrovolně)
Robert Kozár, můj praděda, se narodil
27.3.1889 v Německých Prusech, politický okres Vyškov (dnešní Pustiměř). Jako
druhý syn Karla Kozára. Vyučil se pekařem, ale ovládal více profesí. V některých
dokumentech se jako jeho povolání uvádí
zedník. Pustou Polom poznal poprvé v
roce 1913, údajně to bylo při stavbě nebo
rekonstrukci hájovny u dnešního lyžařského vleku, jak se říká „za Sýkorou“.
Netrvalo to dlouho a zamiloval se do
místní, velmi pohledné rodačky Anny
Kadulové. A tu si taky 4.11.1913 vzal v
místním kostele Sv. Martina. Rodinných
radostí si ale mnoho neužil, protože
1.8.1914 byl mobilizován k 20. pěšímu
pluku. To už měl za sebou 2 roky vojny
ve Vyškově 1910-1912. Jeho pluk byl
odvelen na ruskou frontu, kde byl
6.9.1914 zajat v bitvě u Komárova (dnešní
Ukrajina).
Ihned na počátku války byla svedena velká
bitva u Komárova, kde rakouská 4. armáda porazila ruskou. Ve dnech 23.-25. 8.
proběhla bitva u Krasníku, po níž se musela ruská armáda stáhnout. 26.8. u Komárova a Tomaszowa bylo zajato 20 000
ruských vojáků. Ale došlo k obratu 2.11.9. v bitvě u Ravy, známé jako bitva o
Lvov, a ruské jednotky porazily rakouskouherské vojsko a zajaly 350 000 jejich
vojáků. Vojáci převážně ze slovanských
zemí se dobrovolně vzdávali. Ti se pak
přihlašovali do legií. Velitel Aulffenberg
uvedl, že 47,5% vojáků 4. armády bylo
české národnosti.

lyže. Byly z jasanového dřeva. Vázání byly velkokapacitní sjezdovky a nevím co ještě.
kožené řemínky, nebo kandahár. Místní Kladu si otázku, zda taky poskytuje tolik
pohybu a veselí, jaké jsme tenkrát zažívali
stolaři si taky s těmito výrobky poradili.
my.
Dnešní doba má na zimní sporty jiné nároky – perfektní výbava, značkové oblečení,
Jozef Sedláček
nebo do Prusů, ale od paní Zdenky Richtárové vím, že za prababičkou Annou chodili
celou dobu, kdy byl praděda pryč, nápadníci a ona je odmítala. To už je dnes asi něco,
co se nestává. Pošta fungovala přes červený
kříž, který zajišťovaly severní státy Švédska,
Norska.
Do československého vojska byl praděda
zapsán na seznam novobranců v Novonikalajevsku 4.1.1919 v Omské sborné stanici.
8.1. byl převelen k jízdní baterii 1. dělostřelecké brigády a byl zařazen jako střelec. Pak
naši vojáci bojovali znovu a probíjeli se po
magistrále až do Vladivostoku. Z údajů,
které měl ssebou po návratu, jsem vyčetl,
že se účastnil bojů proti sovětským vojákům. Toto je obsáhlé téma, které nejde
popsat v jednom článku. Někteří naši legionáři strávili ve vagónech (těpluškách) nebo
obrněných vlacích (Orlík) skoro 2 roky.
Doma už naši státníci začali organizovat
repatriaci našich občanů zpět do vlasti.
Celkem bylo vypraveno 42 lodních transportů, které dopravily domů 72 644 osob.
717 dětí, 1 726 žen, 4 914 invalidů, 53 455
vojínů a poddůstojníků a 3 004 důstojníků.
Kromě nich tam zůstalo 3 652 padlých a
739 nezvěstných. Transporty nejčastěji
pluly kolem Číny přes Suez, pak do Terstu
a následně vlakem domů. Robert Kozár jel
jinou cestou, přes Kanadu.

Po příjezdu do Vladivostoku bylo jejich
stanoviště ve stanici Gniloj Ugol. Naloďování na loď probíhalo na velkém prostranství, hrála tam kapela, asi desetičlenná,
smyčcová, složená ze zajatců. Praděda se
vracel 26. transportem 23.5.1920 na lodi
IXION pod velením plk. Vichtrlého a plk.
Váni. IXION měla délku 160m, šířku 18m,
Po zajetí následoval přesun do vnitrozemí výšku 14m. Byla to anglická loď z roku
Ruska na Sibiř. Název vesnice, kde pradě- 1912, nákladní, uzpůsobená za války na
da pobýval, dalších skoro pět let, mi děda přepravu osob. Za války byla třikrát napaFrantišek říkal, ale to mě v té době až tak dena německými ponorkami. Posádka byla
prodávali
nezajímalo a nepamatuji si jej. Snad se mi většinou tvořena Číňany. Vojáci
553 666
955
Starosta
Ing. Miroslav Hrabovský
to podaří zjistit. Vím, že pracoval pro své osobní věci, které si nemohli vzít sebou,
snažili si koupit nějaké jídlo na cestu
jednoho
majetného knížete nebo člověka
Místostarosta
Ing. Vít
Čerbák
z vyšší vrstvy. Pracoval velmi svědomitě a (dostávali i žold). Kolem lodi jezdili na ma951
Hana lých
Pausová
loďkách Číňané, kteří 553
jim 666
prodávali
bylSekretariát
oblíbený. Pekl český chleba, dovedl
zabít prase a udělat domácí zabijačku, např. pomeranče. Jejich cesta vedla kolem
553a 666
952
Matrika
Jana Kotalová
japonských ostrovů Hokaido
Midway,
staral
se o dobytek ve chlévě a stájích,
přes Tichý oceán (7 900 km do
kanadského
prostě
uměl
pracovat.Poslední
místo
jeho
553666957
Účetní
Michaela Haasová
pobytu v zajetí 29.9.1918 byl Semipalatisk. Vancouveru). Na lodi bylo naloděno 2 945
cestujících,
bylo
3
Jeho
pán a taky
mladá děvčata (baryšně)
553 to
666
958
Vedoucí
údržby
Václav
Hrbáč celkem i s posádkou
ho ani nechtěli pustit, když se formovaly 917 lidí. Plus jeden medvěd Míša. Když loď
666 956
Stavební úřad
Murinová
kapela na palubě hrála553
českoslovenčeskoslovenské
legie. Nevím, jestli seIlona
mu vyplula,
skou
hymnu
a
všichni
byli
dojati.
Moře
bylo
podařilo napsat domů do Pusté Polomi
553 666 953
Stavební úřad
Bc. Aleš Onderka

rozbouřené. Mnozí trpěli v průběhu plavby mořskou nemocí a průjmem. Dne
30.5.1920 přepluli 180.poledník. Loď plula
300-325 mil denně (asi 600 km) doprovázena velrybami. V ten den také ve 12.00,
v poledne, potkali anglickou loď Victoria,
která plula do Vladivostoku pro další
„naše“.
6.6. dorazil Ixion k břehům Kanady
(Britské Kolumbie), kde je čekalo přijetí.
V sedm hodin loď zastavila v přístavu
Williams Heath, kde byla lékařská prohlídka. Všichni byli zdraví. Loď pak
obeplula ostrov a kolem 2. hodiny vplula
do velkého vancouverského přístavu.
Přivítání bylo vřelé. Když se řadili, tak je
krajané (Čechoameričané) a zástupci
města pozvali na občerstvení do upraveného přístavního skladiště. Téměř 2 000
vojáků v doprovodu kapely pak pochodovalo z přístavu na nádraží Canadian Pacific
Railway. Důstojníci se šavlemi v čele
svých útvarů, dělostřelecká baterie Kulikovského pochodovala v pláštích a jejich
ostruhy na jezdeckých botách řinčely v
rytmu pochodu. Pro naše vojáky to byl
šok po pobytu v Rusku. Viděli ulice vyasfaltované, osvětlené elektrickými světly,
domy vysoké a železobetonové. Odtud
vlakem odjeli přes Winnipeg, Edmonton,
Ottavu do Quebecu. 4 500 mil do tábora
Valcartier. Byli překvapeni rozdílem mezi
luxusními vagóny v Kanadě a dobytčákama, na které byli zvyklí z Ruska. V táboře
bydleli v kruhových stanech po deseti
mužích, celkem tam bylo už 9 000 Čechoslováků. 8. 7. ráno tábor Valcartier
opustili, v 16.00 se úderný prapor nalodil
na dlouhou bílou loď „Carica“ (carevna),
původně ruská dopravní loď, v té době
anglická. Měla 3 paluby nad sebou, kuřárnu, čítárnu, jídelnu a byla čistá. Délka 136
m, výška 8 m, šířka 15 m. 9.7. v šest ráno
vypluli z přístavu Quebec přes záliv sv.
Vavřince,starosta@pustapolom.cz
kolem Nového Skotska, přes
Atlantický oceán. Po přeplutí Atlantského
oceánu mistostarosta@pustapolom.cz
18.7. v 8 ráno zakotvila loď v
anglickém přístavu Portsmouthu a pak po
urad@pustapolom.cz
malé přestávce
zamířila v 11 hodin večer
přes kanál
La Manche. O dva dny později
matrika@pustapolom.cz
zakotvila v německém přístavu Cuxhaven.
Tam vojáky
uvítal československý konzul
ucetni@pustapolom.cz
v Hamburku, pan Hugo Vavrečka
(dědečekudrzba@pustapolom.cz
prezidenta Václava Havla).
21.7.1920 přijel vlak do ČSR přes hranici
stavebni@pustapolom.cz
v Podmoklech,
kde je přivítal generál
Syrový sstavebni@pustapolom.cz
občany v sokolských a národních
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krojích. Podle údajů švédského Červeného kříže bylo v letech 1919-1921 vydáno
na pomoc českým a slovenským zajatcům
v přepočtu 151 888 304 československých korun. Zajatci se vraceli v průběhu
několika dalších let až do roku 1925.
Po návratu do Pusté Polomi se věnoval
Robert Kozár obchodu s dobytkem. V
roce 1921 se mu narodil syn Stanislav
Kozár a v roce 1923 druhý syn František.
V roce 1932 se přestěhoval z domu č.45
u Kadulů do domu č. 38, který koupil i s
domem č.139. Zemřel 7.11.1967 ve věku
78 let. Někteří si ho možná ještě pamatují
jako karbaníka v hrubých brýlích s cigaretou (zlozvyk z fronty) a jedním pivem,
které pil i několik hodin. Přezdívku měl
„tetina“ a svým jihomoravským přízvukem
často říkal: „Já na to nevidím a mladí na to
serou.“.
Vyznamenání:

22.7.1919 – velitel čsl. vojska na
Rusi gen-maj Syrový vyslovil jízdní
baterii pochvalu. Rozkaz č.50 §4

19.9.1919 - velitel čsl. vojska na-



Rusi gen-maj Syrový vyslovil jízdní baterii pochvalu. Rozkaz č. 62 §1
23.5.1920 – praporec 1.baterie Kulikovského byl vyznamenán francouzským
řádem CROIX DE GUERRE s palmou. Rozkaz jízdní baterie 144§2.

KDYŽ SE ŘEKNE MARTIN UHROVIČ
Už druhým rokem se nedaří pandemii zvládat a prožíváme
všichni ne právě radostné časy. Je to tím, že naše kultura nahradila kolektivní zlo jeho opakem, zlem absolutního individualismu?
Je to tím, že v současném liberalismu se chápe dobro pouze jako
dobro jedince, jakoby jej společenství absolutně nezajímalo.
Žádná obec, nic. Vše se točí kolem jedince a jeho mínění. To je
absolutně svaté. Tvrdí polský filosof Dariusz Karlovicz .
Možná, že právě nyní je vhodná příležitost si připomenout osud
Martina Uhroviče, který uvažoval odlišně a jeho příběh snad
může být i povzbuzením pro ty, kteří z nás prožívají dnešní dobu
jako velmi smutnou ať už přišli o své nejbližší či mají nedostatek,
protože jim pandemie znemožnila prosperující podnikání či
alespoň slušnou obživu.

Jiří Richter
stolařů, kterou fakticky založil.
Narodil se r. 1885 v Mikulčicích u Hodonína jako syn podruha, jako
páté dítě z deseti.
Mikulčice, ve své době ještě neobjevené sídlo Velké Moravy, jsou vzdálené od Hodonína asi 7 km. Odtud malý Martin osm let docházel
denně na reálné gymnasium. Doplňovací zkoušku na učitelství složil r.
1907 již jako externista.
Stejného roku se stal učitelem na trojtřídní obecné škole v Pusté
Polomi. Třetí třída byla zřízena v roce 1906 za velkých sporů
mezi Čechy a Němci. Zeynkův zákon totiž pro Slezsko stanovil,
aby třetí třída byla úplně německá s tím, že děti si postupně osvojí němčinu natolik, že budou moci přímo postoupit do německých
vyšších škol. Spor skončil kompromisem, ve škole se učilo česky,
němčině v Polomi bylo však vyhrazeno 5 hodin týdně, na jiných
školách jen 3 hodiny.
S rodinou se dvěma dětmi se tísnil Martin Uhrovič osm let do
roku 1919 v bytě pro svobodného učitele, který byl přehrazen na
kuchyň a „ložničku“.
Škola byla po léta dětmi přeplněna, např. ve školním roce
1911/12 vyučoval v první třídě 81 dětí, první a druhý postupný
ročník. Později řídící učitel vyučování rozšířil až na 6 tříd a během první světové války vyučoval dvě třídy.
Mimo toho byl obecním tajemníkem a s manželkou zajišťoval
dobře fungující zásobování celé obce. Odkazuje na úmrtní knihu
a uvádí, že na chřipku v roce 1918 nikdo z pustopolomských
občanů díky tomu nezemřel , zatímco v sousedních obcích si
pandemie španělské chřipky vyžádala mnoho obětí.

Martin Uhrovič nebyl polomský rodák, ale prožil tu svá nejlepší léta a
působil zde přes padesát let.
Jeho odkaz v naší obci stále přetrvává ať už se jedná o jeho dům,
zpevněnou cestu ke hřišti nebo dobrou tradici školy či polomských

Jak má správně fungovat spojení školy s praxí ukazuje další příklad
jeho pedagogické práce. Obec zakoupila pro chlapecké ruční
práce stolařskou hoblici, a aby všichni žáci se v práci vystřídali,
Martin Uhrovič ze svých prostředků zakoupil také jeden ponk.
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Zájem chlapců o stolařství vzrostl a mnoho z nich se u zdejších
mistrů vyučilo a našli uplatnění jako kvalifikovaní dělníci ve vítkovických železárnách, v dolech nebo např. ve třebovické elektrárně . Tradice dobrých stolařů přetrvává v naší obci dodnes.

Evakuované obyvatelstvo jsem umístil u rolníků a v panském dvoře, kde měli kuchyni. Nálada zdejšího obyvatelstva proti těmto občanům byla z pochopitelných příčin krajně nepřátelská.

Martin Uhrovič , jak píše, šel skutečně s dobou: „ Protože i
zemědělství potřebovalo zvýšit svou úroveň, prodělal
jsem dobrovolně na jaře r. 1930 kurs pro zemědělské školy v Opavě a na podzim r. 1930 jsem pokračovací školu
zemědělskou založil. Aby děvčata také zvýšila své vzdělání, vymohl jsem na tehdejším ministerstvu zemědělství 3
hodiny týdně vaření a šití.

Po zabrání Sudet dne 3. listopadu 1938 přijelo do obce
asi 30 Gestapáků a nastala pak razie. Já jsem měl býti
zastřelen nebo odveden do koncentráku v Oranienburgu. Žádný špatný čin mi však nemohl býti dokázán, tedy
při výslechu jsem byl uhozen nějakým tupým předmětem v pěsti-snad revolverem do levého ramene a utrpěl
jsem zlomeninu klíční kosti. Lékaře zde již nebylo, tedy
jsem byl nucen utéci 5. listopadu do Ostravy. Trpěl jsem
po několik týdnů. Zlomeninu zjistil až MUDr. Bobek v
Hodoníně v roce 1942, když nás důchodce rentgenoval,
abychom mohli býti totálně nasazeni do práce.

Jdu dnešní ulicí „Ke Hřišti „ a v duchu si promítám tu fotografii,
která zachycuje její počátky před bezmála sty lety. Martin Uhrovič,
tajemník obce a Eduard Stoniš tehdejší starosta v době průmyslové
krize ( 1930- 1933) od ministerstva práce vymohli subvenci na
stavbu štěrkované silnice v tehdejším polním úvozu jež vedl od
transformátoru k větrnému mlýnu ve výši 40 tis. Kč.
Místní nezaměstnaní už nebyli odkázání jen na žebračenky a
těžkou dobu mohli přežít celkem bez otřesů..

Když se po válce Martin Uhrovič vrátil domů, do Pusté Polomi,
pokračoval ve své obětavé práci ku prospěchu obce. Jeho bývali
žáci vzpomínají, že byl vždy připraven vyhovět a splnit své povinnosti obecního úředníka , že potřebné psací potřeby a razítko
obce měl vždy po ruce i na poli, které obdělával se svými kravičkami.
Řídící učitel, obecní tajemník , vlastenec na útěku, varhaník a
sbormistr , rostlinář i první občanský matrikář - to byl Martin
Uhrovič .
V penzi pokračoval ve svém oblíbeném rostlinářství. Navázal
spolupráci s Hydrometeorologickým ústavem v Praze a od r.
1948 se zabýval výzkumem a genetikou kukuřice a máku, které
střídal na svém dvouhektarovém pozemku s travními porosty .

O druhé válce nechme promluvit M. Uhroviče osobně:

Ale časy se změnily. V době divoké kolektivizace koncem padesátých let mu byly jeho pozemky odebrány a směněny za neúrodné a vzdálené role. Tehdy se obrátil se žádostí na Ministerstvo zemědělství a vědom si svých širokých zásluh pro Pustou
Polom, očekával, že mu bude udělena výjimka. Moc ale měli tehdy už v rukou jiní, starý masarykovec byl pochopitelně odmítnut.
Toto byla pro řídícího učitele ve výslužbě, který Pustou Polom
považoval dávno za svou , konečná. Bez motivace, bez půdy, bez
vděku vzdal se už podruhé svých plánů a idejí spojovaných s naší
obcí a v tichosti se tento staropensista se ženou a měsíčním
důchodem ve výši 732 Kčs vrátil zpět do kraje svého dětství, do
rodných Mikulčic.

Za mobilizace r. 1938 bylo z obcí Hlučínska evakuováno
do Pusté Polomi 1 500 kusů hovězího dobytka v ceně průměrně po 3 tis. Kčs což činí 4,5 mil. Kčs, které jsem zachránil pro národní hospodářství, neboť nikdo ani úřady
se o dobytek nestaral. Já jsem jako tajemník obce dal dobytek nahnati na panské louky, kde bylo dostatek pastvy i
vody v potocích. Dojné krávy jsem zapůjčoval zdejším Do Pusté Polomi se už nikdy nevrátil.
občanům za krmivo. Z těchto krav, 60 nejlepších kusů,
úřady z Ostravy odebraly na státní statek v Mariánských
Petr Stoniš březen 2021
Horách pro zásobování Ostravy mlékem.

Škola
Žáci ZŠ plní sportovní výzvy
Již 5 měsíců jsou žáci bez školní tělesné výchovy. Tu nejprve nahradily procházky a následně začala distanční výuka. Od začátku
února se mohli žáci přihlásit do dobrovolných sportovních výzev.
Na nižším stupni je zapojeno 40 žáků, kteří cvičí podle jednoduchých videí. Vyšší stupeň, kde je zapojeno 70 žáků, plní každý
týden jinou výzvu. V první výzvě měli žáci zaznamenávat své sportovní aktivity (běh, chůzi nebo běžky) a poslat denní porci kilometrů. Dohromady jsme za 7 dní našlapali 3150 km. To je vzdušná
vzdálenost mezi Pustou Polomí a íránským hlavním městem Tehe-

ránem. Vítězem výzvy se stal Jakub Kotilínek se 120 km, druhý
byl Aleš Kuzník (103 km) a na třetím místě se umístila Karolína
Ondrášková (97 km). V další výzvě měli žáci cvičit podle sestav,
které jim byly zaslány do online třídy. Zároveň byl zadán úkol
koupit 5 druhů ovoce a udělat si něco dobrého, např. ovocný
salát nebo smoothie. A některé výtvory se moc povedly.
V třetím týdnu bylo v plánu malování pomocí GPS, kdy si měli
žáci naplánovat aktivitu tak, aby svou trasou vytvořili nějaký obrázek nebo nápis. Následovalo opět cvičení sestav, které nyní
vystřídala soutěž ve skákání panáků.
Jiří Slivka
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Zápis do 1. ročníku základní školy
V měsíci dubnu proběhne zápis dětí do 1.
ročníku ZŠ Pustá Polom.
Zápisy obecně probíhají v měsíci dubnu
od 1. 4. do 30. 4. daného roku. K zápisu
se dostaví všechny děti narozené od 1. 9.
2014 do 31. 8. 2015. K zápisu se dostaví i
děti, kterým byl v minulém zápisovém období udělený odklad
k nástupu školní docházky.
Vzhledem k současné situaci, bohužel, nedokážeme ještě specifikovat, v jakém režimu bude zápis probíhat. Jsou tady dvě možnosti.
Při rozvolnění bude zápis probíhat klasickým způsobem. Budou
stanoveny termíny pro rezervaci, kdy budete moci s Vaším dítětem přijít do školy a absolvovat zápis přímo zde. V případě, že
budou omezení platit i nadále, proběhne zápis do 1. třídy distančním způsobem. Aktuální informace budou včas k dispozici na
www.zsppolom.cz

Zápis dětí do mateřské školy.
Zápis dětí do mateřské
školy bude probíhat v měsíci květnu, v rozmezí 2. - 16.
května 2021.
Přednostně budou přijímány
děti ze spádové oblasti a
děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku.
Ani u tohoto zápisu zatím nedokážeme specifikovat, jak bude
probíhat. Zda to bude klasickou formou přímo v mateřské škole,
nebo stejně jako vloni, distančním způsobem.
Zdůrazňujeme, že do mateřské školy může být přijato jen dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, která
musí zákonný zástupce doložit potvrzením dětského lékaře.
Podrobné informace k zápisu do mateřské školy budou zveřejněny v měsíci dubnu na www.zsppolom.cz
Vlastimil Hrádek. ř.š.

553 666 955
Starosta pandemické situaceIng.
Miroslav Hrabovský
Z důvodu
a nejistoty
při plánu rozvolňováMístostarosta
Ing.Polomského
Vít Čerbák dne zrušeno a
ní opatření
bylo letošní konání
553 666 951
přeloženo
na rok 2022.
Sekretariát
Hana Pausová
Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

starosta@pustapolom.cz
mistostarosta@pustapolom.cz
urad@pustapolom.cz
matrika@pustapolom.cz

Stavební úřad

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost
ucetni@pustapolom.cz
553666957 formuláře
Michaela
Haasová
sečíst se online
prostřednictvím
elektronického
na webu nebo v mobilní
udrzba@pustapolom.cz
aplikaci. Kdo
se
nesečte
online,
má
zákonnou
povinnost
od17.
4. do 11. 5. 2021
553 666 958
Václav Hrbáč
vyplnit a Ilona
odevzdat
listinný sčítací formulář.
stavebni@pustapolom.cz
553 666 956
Murinová
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553 666 953
Bc. Aleš na
Onderka
Bližší informace
www.pustapolom.cz

Účetní
Vedoucí údržby
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