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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
úvodem bych Vám chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce Pustá Polom příjemné
prožití letních měsíců a případných dovolených.

Chci Vás informovat o projektech , které připravujeme nebo již realizujeme .
V měsíci dubnu začaly práce na již dříve
zmiňovaném chodníku severním směrem z obce k
památnému Dubu. Na tuto akci jsme získali z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci 6 miliónů korun.
Vzhledem k nynější složité ekonomické situaci ve
světě , kdy veškeré ceny všeho jdou rapidně nahoru, bude muset obec zbylou část dofinancovat z
vlastních zdrojů.
Po velkém úsilí všech zúčastněných se
podařilo dokončit stavební řízení pro výstavbu rodinných domků na ulici Podvihovská. Už se opravdu
nedivím tomu ,že se v naší republice staví tak pomalu (nám to trvalo 6 let). V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele inženýrských sítí.
Po pěti letech velkého úsilí při jednání na
úřadech se podařilo v obci označit bezpečnostní
zóny na místních komunikacích. Byl bych rád, aby
řidiči toto značení opravdu dodržovali a respekto-

vali. Na místních komunikacích jsme opravili velkou
část kanalizačních vpustí a opravili různé nerovnosti.
V jarních měsících bylo předáno do užívání
hřiště a parkoviště u ZŠ. Byly rovněž dokončeny terénní úpravy a výsadba kolem parkoviště a základní
školy.
Měřením na ČOV jsme zjistili , že někteří z
Vás jsou špatně připojeni a pouštějí do splaškové
kanalizace dešťovou vodu. Žádám tyto majitele nemovitostí , aby sjednali urychleně nápravu , protože
obci jako provozovateli hrozí finanční sankce.
Věřím, že se nám to naší společnou prací
podaří zvládnout a vyřešit.
Příjemné léto Vám přeje
Vladimír Grussmann, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce Pustá Polom
USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného dne 30.03.2022
v 17:00 hod. v restauraci „U Krčmářů“
Schvaluje:














Rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu
obce na rok 2022
Nabídku pana ing. Pavla Hrubého,
na zakázku malého rozsahu na
výkon činnosti TDI investiční akce
„Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Pustá Polom – II etapa“
v celkové výši 145.000,-- Kč bez
DPH.
Smlouvu o dílo č. 37/2022 na výkon stavebního dozoru pro akci
„Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Pustá Polom – II etapa“
mezi Obcí Pustá Polom a panem
Ing. Pavlem Hrubým v celkové výši
175.450,-- Kč vč. DPH.
Nabídku pana Petra Stibora, na
zakázku malého rozsahu na výkon
činnosti BOZP investiční akce
„Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Pustá Polom – II etapa“
v celkové výši 96.800,-- Kč
s DPH.
Příkazní smlouvu na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi pro
akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Pustá Polom – II etapa“
mezi obcí Pustá Polom a panem
Petrem Stiborem v celkové výši
96.800,-- Kč vč. DPH.
Počet nově volených zastupitelů ve
výši 15 členů, tj. počet zastupitelů
v novém volebním období se nebude lišit od stávajícího počtu.
Žádost Obecního úřadu Pustá
Polom o odepsání pohledávek
vzniklých
řešením
přestupků
v celkové výši 5.000,-- Kč.











Smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu
obce Pustá Polom mezi panem
Petrem Stankocim a Obcí Pustá
Polom v celkové výši 200.000,-Kč.
Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu
Moravskoslezského
kraje mezi Obcí Pustá Polom a
Moravskoslezským krajem Ostrava
na
realizaci
projektu
„Rekonstrukce kotelen v budově
základní a mateřské školy a
v budově domu zvláštního určení“
v celkové výši 320.000,-- Kč.
Smlouvu o zprostředkování č.
202201 mezi Obcí Pustá Polom a
paní Janou Skupinovou, jejímž
předmětem je zajištění organizace
a realizaci celé akce s názvem
„Den obce Pustá Polom 2022“
v celkové výši 298.500,-- Kč bez
DPH.
Vyřazení dlouhodobého drobného
hmotného majetku Základní a
Mateřské školy Pustá Polom
v celkové výši 681.519,87 Kč
Nabídku firmy WAPKA OSTRAVA s.r.o. s nejnižší nabídkovou
cenou, a to v celkové výši
126.322,-- Kč s DPH na pořízení
podlahového mycího stroje SC401
do tělocvičny Základní školy Pustá
Polom.

Bere na vědomí:




Rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu
obce na rok 2022
Rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu
na rok 2022

R.č.1
Příjmy 4116 přijaté transfery-neinvestiční
MPMR -vybudování odborných učeben 1 500
576,01Kč, 4216 přijaté transfery-investiční
MPMR -vybudování odborných učeben 992

657,61Kč. Výdaje 3113 neinvestiční příspěvek ZŠ P.Polom-navýšeno o příspěvek na
lyžařs.kurz 1 924 000, Kč, 3745 veřejná
zeleň - navýšeno o 130 tis. na ořez stromů v
obci 175 000, Kč, 6409 rezerva-upraveno na
skutečnost 3 420 896,38 Kč
R.č.2
Příjmy 4222 investiční dotace od krajů - dotace na opravu kotelny 256 000,Kč, Výdaje
2321 rezerva na opravu a obnovu ČOVúprava dle plánu 4 035 530,Kč, 3113 nákup
podlahového mycího stroje 130 000,Kč,
3314 navýšení o smlouvu na nákup nových
knih-knihovna 10 000,Kč, 3511 rekonstrukce
ordinace zubního lékaře čp. 192
150
000,Kč, 3713 kotlíkové dotace 200 000 Kč
4351 rekonstrukce kotelny DZU - vlastní
zdroje+dotace) 700 000 Kč, 6409 rezervaupraveno na skutečnost 12 699 365,56 Kč
R.č.3
Příjmy 4111 neinvestiční dotace MSKÚkompenzační bonus 94 027,74 Kč, Výdaje
3631 veřejné osvětlení-nové sloupy u ZŠ,
navýšeno o 30tis. 310 000 Kč, 3699 ostatní
záležitosti bydlení-projekt Reková zástavba 30
000 Kč, 3725 nákup pytlů na třídění odpadůnavýšeno o 100 000 Kč 130 000 Kč, 6171
čerpání kompenzačního bonusu MSKÚ 94
027,74 Kč, 6409 rezerva-upraveno na skutečnost 12 539 365,56 Kč
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Životní prostředí
Odpady v roce 2021 v obci Pustá Polom
V roce 2021 bylo vytříděno:

papír 9,46 tun

sklo 29,17 tun

plast 32,88 tun

kovová směs 0,52 tun

nápojové kartóny 1,04 tun
To je celkem73,07 tun uvedených komodit.
Oproti roku 2019, kdy bylo vytříděno celkem 96,42 tun výše uvedených komodit, je
to o 15,45 tun méně. Oproti roku 2020,
kdy bylo vytříděno 80,97, tun je uvedené
množství menší o 7,9 tun. S menším množstvím vytříděných odpadů souvisí také menší odměna za třídění od společnosti EKOKOM.
Uvedené zhoršené výsledky třídění budou
mít podstatný vliv na zvýšený poplatek za
odpady.

Kotlíkové dotace pokračují i v letošním
roce. Podpora až 95%.
Tato dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti na výměnu starého
kotle. Zákaz užívání těchto kotlů je prodlouženo až do 1. září 2024. Po této době
se smí používat kotle 3 emisní třídy a výše.
Největší podporu a to až 180 000
Kč, lze získat na tepelné čerpadlo. Na biomasu to je 130 000 Kč a na plynový kondenzační kotel 100 000 Kč. U plynových
kotlů platí dotace jen pro již realizované
výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30.dubna 2022.
Žádost o dotaci je nutné podat do 31.
srpna 2022 na krajském úřadu MSK!!!
Co je to nízkopříjmová domácnost.
Nízkopříjmovou domácností se
rozumí taková, ve které každý její člen
vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 Kč
čistého příjmu.
Výdělky dětí, například z brigád, se nepočítají. To znamená, že na dotaci dosáhne
např. domácnost složená ze dvou dětí a
dvou dospělých, kde oba rodiče nevydělali
v roce 2020 více než 683 600 Kč čistého
příjmu. Domácnosti s vyššími příjmy o
dotace nepřijdou, jenom se sníží o 50%.

Životní prostředí.

Kromě výše uvedeného bylo vytříděno:

0,949 tun oleje

36,97 tun nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Pravidelně dle Svozového kalendáře je
odvážen bioodpad na kompostárnu
(rostlinné zbytky z údržby zahrad a zeleně), odhad cca 150 tun
Směsného komunálního odpadu
(popelnice) bylo odevzdáno 294,52 tun
oproti 279,98 tunám v roce 2020, což je
o 14,54 tun více.
Bohužel se nepodařilo udržet klesající
trend množství odevzdávaného směsného komunálního odpadu, který je odvážen ke skládkování. Je to tím horší, že se
postupně zvyšuje cena za jeho ukládání
na skládkách, a to v souladu s novým
zákonem o odpadech.
Podle nového zákona o odpadech byl
stanoven pro rok 2021 koeficient 200 kg

směsného komunálního odpadu na 1obyvatele a rok, tj. při 1369 obyvatelích 273,8
tun, které byly uloženy za základní cenu
500 Kč za tunu. Tuny nad uvedené množství byly uloženy za zvýšenou cenu 800 Kč
za tunu.
V letošním roce 2022 je snížen koeficient
na 190 kg směsného komunálního odpadu
na 1obyvatele a rok, tj. při současných
1363 obyvatelích 258,97 tun. Současně je
zvýšena sazba za ukládání nad uvedené
množství na 900Kč za tunu.
Protože se odevzdané množství směsného
odpadu zvyšuje, bude se citelně zvyšovat
také roční poplatek občanů za odpad.
Nejlepším způsobem, jak množství směsného komunálního odpadu snížit, je důsledné třídění odpadů.

Komise životního prostředí

Pustopolomský Zpravodaj
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Skauti
23.dubna se na Ivančeně pod Lysou horou konalo každoroční setkání skautů.
Také od nás skupina skautů vyrazila vlakem, a hlavně pěšky, na slavnostní nástup

Skautské závody vlčat
Naše vlčata se zúčastnila v květnu skautských závodů v Kozlovicích v Beskydech.
Vlčata musela projít a zvládnout dvanáct
stanovišť, která otestovala jejich dovednosti. Vše ztížil ještě celodenní vydatný
déšť. Co všechno na malé skauty čekalo?

Kuchařská dovednost, kde museli
umýt, nakrájet zeleninu, ozdobit
chlebíčky a všechno po sobě
uklidit.

Problémová situace, kde museli
vyřešit situaci s opilými lidmi a
zavolat na čísla záchranářů, hasičů
a policistů.

Táboření. Tady si vyzkoušeli své
schopnosti s přibitím a vytažením hřebíku, vázání uzlů a skládání origami.

Fyzická zdatnost s
přesností
střílení na cíl.

Orientace. Zde si vyzkoušeli
práci s mapou, museli najít místo
na mapě a označit světové strany.

Poznávání přírody

Logika. Museli seskládat 5 lodí a
logicky vyřadit špatný jev z řady







Já ve společnosti. Zde museli
správně namalovat českou vlajku,
říct, kde se nesmí používat mobil.
Doprava a poznávání dopravních
značek. Také museli složit cyklistické kolo se všemi potřebnými
odrazkami.
Šetrné chování. Všichni museli
posbírat věci, co nepatří do přírody a správně je roztřídit.
První pomoc, kde museli ošetřit

dva zraněné

Hledání informací. Zde museli hledat spoje v jízdních řádech, ale taky
hledat slova v anglicko-českém
slovníku.
Po všech těchto disciplínách si konečně
mohli odpočinout a zahrát si různé hry,
které byly přichystány pro zabavení. Na
slavnostním nástupu se vlčci dozvěděli, že
obsadili pěkné osmé místo. (sepsala Vendy
Karešová)
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Brigáda
V sobotu 21.května se v Pusté Polomi u komunitního centra pořádala brigáda, na níž byli přizváni
skauti na pomoc. Slunce ozářilo jarní zahradu a
trochu tak zpříjemnilo práci.
Čekala nás úprava prostor po levé
straně klubovny, kde již bagr půdu srovnal a vytvořil val okolo budoucího ohniště. Někdo ze
skautů rozrýval půdu, někdo sbíral kameny z
jílovité země a někdo jejich velké množství odvážel pryč. Vcelku vše šlo jak na běžícím páse.
Ovšem potřebná práce mizela pod počtem pracujících rukou.
Každému však byla dopřána chvilka
odpočinku u instantní limonády zvané „voda se
šťávou“. Nejdříve jsme drtili zaschlou hlínu plochou stranou lopaty, ale nakonec došlo na přejíždění hrud tvrdými pneumatikami. Teď už klíčí
na svahu i v oblouku budoucího ohniště tráva a
těšíme se na stromkovou výsadbu. Bude to
„ohniště jako v lese“ pro táboráky slavnostní,
skautské, setkávácí i opékací. (sepsala Hanka
Urbančíková)

Zahrádkář radí, informuje, doporučuje ...
Milí příznivci zahrádek a zahrádkaření.
Jaro, jak se nám letos předvedlo, dlouho nepamatuji. Nejen naše zahrady s ovocnými stromy, ale celá naše příroda rozkvetla do krásy. Takový byl celý
letošní květen! A počátek měsíce června
v tom pokračuje – na okrajích lesů nádherně rozkvetly černé bezy, taky růže
šípkové. A začínají kvést lípy a další. Celkově zeleň hýří svěží barvou, no krása. A
to vše i přes nepříznivou bilanci vodních
srážek. Tento deficit nás provází už od
loňského podzimu. Druhý problém vidím
ve větším množství škůdců na ovocných
stromech, především mšic. Pokud jsou

listy již „zkrouceny“, pak se už mnoho dělat
nedá. Taky je to způsobeno vlastně suchým
počasím. Tolik na úvod .
V tomto příspěvku se budu, byť
stručně, věnovat ovoci kiwi, které má původ v Asii. Pro svoji lahodnou chuť a poměrně vysoký obsah vitamínu C, se pěstování rozšířilo v mnoha oblastech světa.
Předpokládám, že tento oblíbený druh zná
téměř každý. Prodává se běžně v obchodech a patří mezi subtropické ovoce, dovážené především z Itálie, Španělska, nebo
Řecka. Pěstování teplomilného ovoce kiwi
je možné i v našich, pustoplomských podmínkách, kde umíme vypěstovat srovnatelné

plody, jak to dokumentuje i přiložené foto.
Kiwi jako rostlina je liána podobná vinné
révě. Existuje několik druhů s velkým
množstvím odrůd. Tyto rostliny potřebují
oporu, a to pro ně zhotovenou. Případně
se dá pěstovat jako zeleň na pergolách.
Výhodou je, že u nás nemá téměř žádné
škůdce. Změnou klimatu i v našich zeměpisných šířkách, kde si postupně zvykáme
na větší teploty, než tomu bylo v minulosti,
dobré podmínky k růstu zde nacházejí i
teplomilné rostliny, jako i kiwi je. Nevýhodou u těchto rostlin je však brzké rašení a
pozdní mrazíky, které je mohou poškodit.
Jinak je kivi kupodivu mrazuvzdorná rostlina. Další nevýhodou se může jevit, že pěstitel musí mít minimálně dvě rostliny –
samičí, co plodí a samčí k opylení. V případě, že jde o odrůdu Aktinidia Assai, která
je samosprašná, pak stačí jen jedna rostlina.
Co se týče pěstovaných
odrůd, pak je to především Aktinidia kolomikta a taky Arguta Ambrosia s plody
velikosti angreštu, které dozrávají v průběhu měsíce září. Je drobnoplodá. Rostliny
ovoce kiwi rostou vzpřímeně a pokud výhony nevyvážeme do vodorovné polohy,
pak se nedočkáme velké úrody. Během
vegetace dopřejeme rostlinám dostatek
vláhy!
Pokud se rozhodnete vyzkoušet
kiwi pěstovat, pak nebude od věci se s
někým poradit, kdo to již zkusil. Sazenice
kiwi se dají koupit u dobrých prodejců
zahradnických produktů. Je možné si je
nechat poslat i poštou. Odvážným a zvídavým přeji bohatou úrodu.
Co se týče spolkové činnosti naší
zahrádkářské organizace, již v březnovém
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Zpravodaji jsme veřejnost informovali o
našich letošních záměrech. Především jde
o přípravu plánované výstavy zahrádkářských výpěstků, a to počátkem října t.r.
V září uskutečníme tematický
zájezd pro členy a rodinné příslušníky.
Chceme se taky věnovat zvelebování obecních prostranství, a to minimálně dvěma
brigádami. Samozřejmě počítáme i se sezonním moštováním v naší spolkové
moštárně.
Vážení čtenáři a příznivci zahrádkaření, s přicházejícím létem přejeme všem
dobrý nástup do letní sezóny 2022.
Váš Zahrádkář

Historie naší obce
Náhodný objev malovaného obrazu narušoval a průvody byly nakonec zakázány. Lidé si však cestu našli. Šlo se jednotlikapličky sv. Antonína
vě, polními cestami a až před kapličkou se
Kráčet po stopách pustopolomské všichni shromáždili s knězem a ministranty
minulosti bývá nejen zajímavé, ale taky při- k pobožnosti.
Naše kaplička sv. Antonína je
náší nová poznání i překvapení. Objevit
starou fotografii naší obce vždy potěší. Ale kulturní památka – viz cedulka na čelní
objevit namalovaný obraz kapličky sv Anto- stěně. Ještě před rokem 1988 byla zapsána
níčka, jak je u nás zvykem toto místo nazý- do státního seznamu nemovitých objektů
vat, se nestává každý den. Navíc obraz byl kulturního významu( Pustá Polom, les
namalován přibližně před sto deseti lety, Záleští). Poslední větší oprava kaple se
okolo roku 1910. Autor obrazu, páter Alois uskutečnila v roce 2013. Opravována byla
Stoniš z Pusté Polomi, č. p. 43 nám zanechal střecha, sundána stará břidlicová krytina a
tehdejší podobu kaple i místa, takže může- vyspravená dřevěná střešní konstrukce a
položena nová krytina, opět břidlice.
me srovnávat.
Oproti dnešnímu stavu, střecha Opravu provedla opavská pokrývačská
kaple byla zřejmě klenutá, na vrcholu s kříž- firma Mlýnek. Pod starou krytinou bylo
kem. Krytina rovněž z břidlice. Čelo štítu objeveno mimořádně velké sršní hnízdo,
bylo bez sv. obrázku. Vstupní dveře v horní které pak putovalo na ostravskou zahradčásti s mřížovím. Vrchní nátěr dveří – zelená nickou výstavu. Zdivo a omítky opravil
zednický mistr, pan Karel Hanák z Pusté
barva. Překvapením jsou tři lípy. Osobně
si vzpomínám, že cca v 50. letech už byly Polomi. Opravu vstupních dveří, zárubně
a nátěr, provedla stolařská dílna pana Jiříjenom dvě a to po obou bočních stěnách
kaple. V pozadí mladý smrkový les, dnes již ho Kozyka z Pusté Polomi. Celou opravu
vykácený. Cesty dosud zachovány, ale ten- pak zaštiťovala a financovala obec Pustá
krát ještě bez příkopu. Cesta vlevo nahoru
málo používaná, nahoře téměř zarostlá.
Jak se dovídám z rukopisných
pamětí pana Augustina Šindelka, vzniku kapličky měla předcházet tragická událost smrti
pustopolomského kněze Ondřeje Odperly
při bouřce, a to 28. července 1711, kdy měl
být zasažen bleskem. Vzpomínka na tuto
událost musela být tak silná, že ve II. polovině 18. století (?) byla postavena kaplička,
zasvěcená sv. Antonínovi, patronu ztracených věcí. Letos, v roce 2022 od této tragické události by uplynulo již 311 let.
Naši předkové každoročně 13.
června konali ke kapličce procesí, spojené s
pobožností. Koncem 50. a počátkem 60. let
minulého století se stále většími potížemi,
neboť tehdejší režim tyto aktivity všemožně

Polom, s velkou podporou tehdejšího
starosty obce, pana ing. Miroslava Hrabovského. To, že kaple se nachází celoročně
ve velmi dobrém stavu, zásluhu má na tom
několik našich občanů. Chápou to jako
výraz pokory k světci sv. Antonínovi i úcty
k památce, zanechané zde našimi předky.
V blízké budoucnosti by mělo
dojít k úpravě dláždění před kaplí. Betonové dláždění se nahradí přírodními kameny,
což bude odpovídat charakteru této památky. A závěrem, jeden z příběhů, týkající se kapličky.
Do roku 1927, ti, co pracovali v
ostravských dolech a hutích, chodili každé
pondělí pěšky po cestě kolem kapličky k
vlaku na Štítinu. Občas se stávalo, že někdo drobné penízky z kaple vybral. Hříšník měl učinit slib “ Svatý Antoníčku, poščaj mi peníze, jak budě vyplata, tak či to
vračim“… Zda-li vrátil, ví jen Bůh.
Jozef Sedláček za přispění p. Jiřího Richtra

Červen 2022
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Autor obrazu,
Kněz Alois Stoniš, který nakreslil obraz naší
kaple sv. Antonína, byl velmi nadaný žák.
Kromě této kresby se dochovalo ještě osm
dalších. Ty později namalované jsou signovány a všechny jsou datované. Je na nich patrné zlepšení techniky malby. Na kompozicích,
které kreslil, je vidět vliv jeho učitele.
Alois Stoniš se narodil v Hlubočci
22.6.1887 jako druhorozený syn Aloise Stoniše z Pusté Polomi (+1924). Ještě před rokem
1890 se rodina přestěhovala zpět do Pusté
Polomi - do domu č.43 pod Restauraci u Krčmářů. Jako žák se dobře učil, rád kreslil a četl.
V žákovském věku byl zmiňován ve věstníku
Matice opavské jako nejlepší čtenář obecní
knihovny. Vystudoval České gymnázium v
Opavě (1907), pak následovalo studium bohosloví v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen
5.7.1911.
Z této doby studií se dochovaly dva
dojemné a s úctou psané dopisy. V nich děkuje rodičům za možnost studovat takovouto
prestižní školu. Oslovuje oba rodiče, popisuje život na studiích, kolik utratil finančních
prostředků a kolik také žádá. Vždy pokorně a
zbožně. Zmiňuje se i o sousedech a zdraví
známé bednáře Lichého, Juchelky rovněž i
jiné známé polomské. "Nepíši z nich nikomu,
by si nemyslili, že chci ke svěcení nějaký dárek etc." Zajímavé je i to, odkud se doručovala v roce 1911 pošta pro občany Pusté
Polomi. Na obálce dopisu je "Velectěný pán
Alois Stoniš, rolník, Pustá Polom, Via Háj Rak. Slezsko. Desetihaléřová známka s Francem Josefem oražena razítkem. Zajímavé je
také, že úředník, který přijal na poště v Moravské Ostravě telegram "Maturita s vyznamenáním přijedu ve čtvrtek Alois " má napsáno jako adresáta Alois Stonisch. Tedy s chá a
ne s eš.
Nejdříve začal sloužit jako kooperátor. Jako kněz působil např. v obci Sedlnice u
Přerova, Karlovice u Krnova, Třebovice, Mariánské Hory v Ostravě. V roce 1938 se usazuje
na farnosti v Rohatci u Hodonína, kde byl
oblíbený a prožil i válečná léta. V roce 1952
byl jmenován děkanem pro nový ustanovený
veselský děkanát. Do Veselí nad Moravou
odešel v roce 1954. Veselský děkanát navázal
na děkanát strážnický, který vznikl v roce
1660. Díky tomu, že obraz ležel dlouhá léta
na půdě, nikdo jej nevyhodil, jak je to v dnešní době zvykem u věcí již nepotřebných, můžeme vidět podobu kaple před cca 110 lety.
Kněz (malíř, čtenář) Alois Stoniš
zemřel ve věku 76 let na rakovinu 14.8.1963.
Pohřben je v Pusté Polomi. Jeho ostatky leží
vedle pana faráře Bílka, Šamárka a vedle
hraběte Falkenheima.
Jiří Richter

Alois Stoniš v Pusté Polomi s rodinou na zahradě domu č .43 (horní
řada ing. Eduard Stoniš, Adolf Stoniš ,Gustav Stoniš, dolní řada Milan
Stoniš stojí vedle Ludmily Stonišové, Alois Stoniš, Otylie Stonišová,
p.Stonišová a Eduard Stoniš starší, jméno chlapce neznámé

Alois Stoniš s muží v krojích
z Rohatce

Alois Stoniš s družičkami v Rohatci
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Traktorkáři
Traktor Trial Trophy 2022
V sobotu 30.dubna se nám po dlouhé covidové pauze
podařily uskutečnit atraktívní závody strojů domácí výroby.
Za příjemného teplého počasí jsme zahájili již
17.ročník na místní skládce v Pusté Polomi. Ve 13.00 hodin
proběhla přebírka a prezentace strojů, nejen z blízkého okolí,
ale stali jsme se oblíbeným závodem i pro kolegy traktorkáře z
daleké Plzně nebo Rokycan. V 13.30 stroje vyrazily na spanilou
jízdu obcí za doprovodu CAS Tatra 148 SDH Hlubočec.
Nesměla chybět zastávka na místním hřbitově a věnovat tak minutu ticha zesnulým kolegům a zakladatelům našeho
spolku. Ve dvě hodiny odpoledne byl slavnostně zahájen závod
před zraky stovek diváků, kteří nás přišli v hojném počtu podpořit. V letošním Traktor Trial Trophy se postavilo na start
celkem 15 posádek. Po zdolání čtyř disciplín, na prašném a značně členitém závodišti, následovalo vyhodnocení těch nejlepších v
areále myslivců. Letos poprvé jsme společně postavili traktorkářskou máji a podstoupili náš traktorkářský slib. Večer byl
završen zábavovou kapelou D-Rock pro veřejnost a s bohatým
občerstvením.
Výsledky 17.ročníku Traktor Trial Trophy:
1.
místo - Rokycany
2.
místo - Sršeň ( Skřípov )
3.
místo – Julča ( Plzeň )

Nabízíme přistavení kontejneru, odvoz suti, možnost
nakládky i vykládky, dovoz uhlí, štěrky, písky a jiné
mat. Vozidlem Avia A31 - kontejner nebo GAZelle třístranný sklápěč do 3000 Kg.
Práce čelním nakladačem zn. Kubota.
Možnost zapůjčení VIBRAČNÍ DESKY JCB (110 Kg).
Wysoglad Pavel, Velká Polom, tel. 605 45 49 43.
Široký Ivan, Pustá Polom, tel. 732 147 298.

Velké dík patří všem pořadatelům, rozhodčím, prodávajícím, obci
Pustá Polom, sboru SDH Hlubočec a P.Polom, zdravotníku
P.Havrlantovi, myslivcům za propůjčení areálu, p.Tvarůžkovi za
přípravu tratě, sponzorům a hlavně všem divákům, kteří přišli.
Za traktorkáře Wysoglad Pavel.
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Sdružení rodičů
Tak jsme se dočkali! Mamka nám už 2
roky slibovala velkou akci na Den dětí,
prý něco jako Klíč od pevnosti Boyard a
poslední květnový víkend jsme se konečně dočkali. Dlouho se to připravovalo,
vše bylo tajné, tak jsme se těšili.
Skoro 100 dětí bylo rozděleno do 10
týmů, jeden z nich byl dokonce ukrajinský, každý měl svou barvu a vedoucí (to
byly naše paní učitelky ze školy). Čekalo
nás 8 stanovišť v lese u naší sjezdovky.
Museli jsme použít hlavu (otec Vlasti
nám dal hádanku) i ruce a nohy. Všechno
bylo na čas, za splněný úkol jsme získali
klíč.
Ti, co čekali na startu nebo už doběhli,
se měli taky čím zabavit. Skákací hrady,
lukostřelba, malování na obličej, bubliny,
dokonce i pískoviště, pro všechny něco
dobrého k jídlu a pití, všichni jsme si to
tam užívali a už bylo vyhlášení výsledků. I
když jsem nebyl na stupni vítězů, stejně
jsme dostali spousty cen (třeba batůžek,
to bude sranda, až si ho všichni vezmeme na třídní výletJ).
Celé odpoledne stálo za to, tak doufám,
že i příští rok se bude slavit Den dětí
v pevnosti PuPo. Už teď se celá rodina
těšíme!
S.V. z P.P.
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Škola
Základní škola Pustá polom nabízí k odprodeji smažící pánev
Gasztrometal EBS i80 Cena 10.000 Kč
Pánev má vadné topné těleso , topná tělesa nepřiléhají již na
dno pánve .
Dle vyjádření servisu

oprava pánve ve smyslu výměny topného tělesa cca
do 5.000 Kč



GO oprava pánve - oprava úchytů , výměna topných
těles , výměna kabeláže + ovládacích prvků. Cena
opravy cca 30.000 Kč

Bližší informace i vedoucí školní jídelny Karly Šrámkové tel:
553 776 178 nebo ředitel školy Vlastimil Hrádek
tel: 737 314951

SPORT-CLUB Pustá Polom pořádá dne
21.června 2022 od 17.00 nábor dětí do fotbalového oddílu.
Jedná se o ročníky 2014 až 2017, vítány
budou i starší děti.
Předseda Vladimír Grussmann
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