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

urad@pustapolom.cz
Pokud se zpravodaj nedostane k Vám domů,
můžete si jej vyzvednout
na OÚ v Pusté Polomi.
Uzávěrka dalšího čísla
bude 9. 6. 2017

Hospodaření obce za celý rok 2016 při celkových
výdajích 24miliónů 644 tisíc Kč a celkových příjmech 28 miliónů 844 tisíc Kč skončilo
s přebytkem 4 milióny 200 tisíc Kč.
Z celkových výdajů bych zde chtěl uvést například
výdaje spojené s výstavbou kanalizace stoky EA a
BA ve výši 7 milión 375 tisíc Kč, z toho z vlastních
zdrojů 2 milióny 435 tisíc Kč a Moravskoslezský
kraj, odbor životního prostředí zaplatil 4 milióny
940 tisíc Kč. Zakoupili jsme nosič kontejnerů PORTÁL 5 ,který se připojuje za traktor ZETOR MAJOR, v hodnotě 323 tisíc Kč a sekačku KARSIT za
163 tisíc Kč . Další výdaje pak byly spojeny
s přípravou nových projektů, úpravou místních
komunikací, staveb a výsadbou stromořadí ,
okrasné zeleně a správou obce. Na podporu JSDH,
dobrovolných a zájmových složek přispěla obec
částkou 1 milión 200tisíc Kč.
Pro rok 2017 byl schválen rozpočet obce
s předpokladem příjmu ve výši 22 miliónů 891 tisíc
Kč a předpokladem výdajů ve výši 20 miliónů 425
tisíc Kč. Tato čísla budou v průběhu roku 2017
průběžně upřesňována a jsou závislá na získání
finančních prostředků, o které obec žádá v rámci
dotačních programů vypsaných Moravskoslezským
krajem, Regionální radou kraje nebo některým
ministerstvem ČR.
V rámci dokončení celé splaškové kanalizace
jsme požádali o dotaci z Evropských fondů ministerstvo životního prostředí ve výši cca 38miliónů
Kč. Na ministerstvu školství a tělovýchovy žádáme
o dotaci 10 miliónů na rozšíření kapacit základní
školy. Týká se půdní vestavby dvou učeben
v budově ZŠ a vybavení odborných učeben.
V rámci dalších dotací se pokusíme získat finanční
prostředky na koupi malého dopravního auta pro
JSDH a získáni dotace na nové veřejné LED osvětlení přímo z EU.
Výše zmíněné zasedání zastupitelstva obce schválilo Program rozvoje obce Pustá Polom na roky
2018 až 2023.

Závěrem Vás chci všechny požádat o nápravu nešvarů , kterých se někteří z nás stále dopouštějí. Jsou to
tyto tři TOP nešvary : Volně pobíhající psi a značné
znečišťování místních chodníků a komunikací psími
exkrementy. Majitelé psů vodí své psí miláčky na
procházky ale to co po nich často na cestě zůstane
stejně neseberou. Dalším nešvarem je pálení všeho
možného i nemožného v kotlích ústředního topení.
Je vidět , že ani vyhláška MŽP nepomůže. Tužší zima
v počátku tohoto roku byla důvodem pro řádné
přikládání do kotlů všeho, co dosud leželo v domácnostech jen tak ladem. Potíže máme také s parkováním na místních komunikacích někde jde o slalomy a
někde se nedá ani projet. Vybudujte si parkovací
místa na svých pozemcích a neobtěžujte svou pohodlností spoluobčany. Můžete se taky podívat do
Pravidel silničního provozu platných v ČR.
Mokrý šmigrust a velkou pomlázku Vám přeje
Vladimír Grussmann starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce Pustá Polom
USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom, konaného dne 13.03.2017 v 17:00 hod.
v sále hostince „U Krčmářů“



Zastupitelstvo obce Pustá Polom:

Bere na vědomí:

Schvaluje:


















Smlouvu o zajištění akce“ Den
obce Pustá Polom 2017“ mezi
Obcí Pustá Polom a panem Tomášem Skupinou, Live music
Agency

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce
Volbu mandátové komise
Volbu návrhové komise
Doplněný program 15. zasedání
zastupitelstva obce včetně rozhodnutí, že usnesení bude přijato
ihned po projednání každého
bodu
Záměr obnovy veřejného osvětlení a zahájení výběrového řízení
na výběr dodavatele
Změnu rozpočtového výhledu na
roky 2018 - 2023
Úhradu členského příspěvku
Mikroregionu Matice Slezské na
r. 2017 v celkové výši 25.056,-Kč
Zrušení dobrovolného svazku
obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČ 71294864,
se sídlem Podolská 156, Hradec
nad Moravicí.
Podle § 189 občanského zákoníku povolání Mgr. Dalibora Halátka, místopředsedy Dobrovolného
svazku obcí Opavsko do funkce
likvidátora bez nároku na odměnu za výkon této funkce.
Přísedící
Okresního
soudu
v Opavě pro volební období
2017 - 2021 paní Růženu Vaněčkovou a paní Jaroslavu Juchelkovou.
Nabídku fi SDO technika s.r.o. na
zakoupení překopávače kompostu typ HP 2,2 na ZETOR Major
v celkové výši 235.000,- Kč








Rozpočtovou změnu č. 12 rozpočtu obce na r. 2016

Rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu
obce na r. 2017
Rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu
obce na r. 2017
Plnění rozpočtu k 28.02.2017
Rozpočet svazku obcí Mikroregionu Matice Slezské na r. 2017 a rozpočtový výhled na r. 2018 - 2020

Inzerce

Dovoz uhlí, štěrků, písku a jiného
materiálu do 3 tun hmotnosti.

Ivan Široký
Pustá Polom, Lesní 403.
Tel: 732 147 298
553 666 955

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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Volně pobíhající psi
V poslední době se znovu množí případy
volného pobíhání psů po veřejném prostranství naší obce. Dochází k častému
znečišťování nejen parčíků, ale i chodníků. Ve většině případů se jedná o příležitostný útěk. Někteří psi se však toulají
po vesnici velmi často. Prosíme proto
všechny majitelé psů, aby dostatečně
zabezpečili své domácí mazlíčky.
Bývá dobrým zvykem venčit psa se sáčky
pro případné exkrementy. Všichni chceme žít v kulturní a čisté vesnici a nechceme neustále sledovat ,kam naše dítě
právě šlape. Volně pobíhajícího psa se
pochopitelně bojí.
Na základě upozornění na výše uvedené
případy apeluji na všechny občany , aby
dodržovali zákony a platné právní předpisy naší obce. Porušování zákonů a
obecně závazné vyhlášky je řešeno v
přestupkovém řízení.
Obecní úřad

Jarní sběr papíru ve škole Pustá Polom
I v letošním roce vyhlašuje Základní škola Pustá Polom soutěž ve sběru papíru. Minulé ročníky se
vydařily. Žáci i rodiče se snažili ze všech sil a tuny papíru se jen jen hrnuly. Letošní sběr budeme organizovat v úterý 16. května 2017 od 7.00 do 18.00 na tradičním místě na ul. Na Záhumenní u
hřbitovní zdi.. Papír se bude opět vážit a soutěží třídy mezi sebou.
Vlastimil Hrádek
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Farnost Pustá Polom
Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Ve dnech 6. a 7. ledna proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka. Letos rekordních
19 skupinek koledníků navštívilo s písní
"My tři králové jdeme k vám" naše domovy. Již tradičně rozdávali kalendáře, cukr a
na dveře psali známá písmena K+M+B a
rok 2017. Tentokrát byla opravdu velká
zima a tak promrzlí koledníci museli prokázat dostatek odvahy, odhodlanosti,
obětovat svůj čas a pohodlí teplého domova, aby pro Charitu Hrabyně vykoledovali nějaký příspěvek. Musím uznat, že
letos více než kdy jindy nás lidé zvali do
svých příbytků a umožnili nám tak zahřát
se - děkujeme. Snad jsme Vám i přes
všechny obtíže přinesli nejen dárky, ale i
radost a úsměv.
(Petra Marešová)
Děkujeme všem občanům za vlídné přijetí
koledníčků a za projevenou štědrost.
Děkujeme za ochotu a obětavost také
malým koledníčkům, vedoucím skupinek
a všem, kteří se na průběhu sbírky podíleli. Vybrané peněžní dary občanů ve výši

65 598,-Kč byly předány po sečtení zapeče- dětí a dospělých, nejstarší koledník má 73
těných kasiček na obci pracovníkům Charity let a nejmladší má 3 roky.
Hrabyně. Celkový počet koledníků byl 63
(Daniela Krajzlová)

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE 2017 V NAŠEM KOSTELE
Jak nám v uplynulých dnech připomněl papež František, jedinou budoucností
lidstva je věčný život, život trvale zakořeněný v Bohu.
Tento věčný život nám Ježíš otevřel svým utrpením, smrtí a vzkříšením. Pojďme také letos společně slavit tato svatá tajemství…
Program ve farním kostele sv. Martina v Pusté Polomi:

09/04 - Květná neděle:
10.30 hod.

13/04 - Zelený čtvrtek:
18.00 hod.

14/04 - Velký pátek:
15.00 hod.

15/04 - Velikonoční vigilie: 20.30 hod.

16/04 - Velikonoční neděle: 10.30 hod
(mše svatá s žehnáním pokrmů a průvodem beránků; děti si mohou přinést do
průvodu na začátku mše svaté své upečené velikonoční beránky


17/04 - Velikonoční pondělí: 10.30 hod.

Snad jen ještě malé upozornění: Velký pátek již
prožíváme zároveň jako státní svátek. Je to volný
den, a proto Velkopáteční obřady budou slaveny
v novém čase – v hodinu Ježíšovy smrti na kříži.
Snad budou takto i působivější…
Požehnané a hluboké prožití svátečních dní přeje
o. Zdeněk Šimíček,
váš farář a bratr

Noc kostelů 9. 6. 2017
Noc kostelů letos oslavíme v pátek 9.
června. Jde o setkání všech lidí dobré vůle
a program je určen široké veřejnosti,
nejen věřícím.
Kostel bude otevřen všem příchozím od 19 do 22 hodin a připravený
program bude možno navštívit celý, nebo
volně přicházet dle zájmu na jeho části.
Novinkou bude letos vytrubování z věže kostela, které bude možno
slyšet také na prostranství kolem kostela
a v přilehlém okolí. Na úvod nás bude do
kostela vábit zvuk různých dechových
nástrojů v podání žáků zdejší ZUŠ. Na
závěr se hvězdnou nocí ponese táhlý zvuk
lesního rohu v podání člena operního
souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě pana Víta Jančálka.
Po loňské velmi hezké výstavě bude také
letos po celý večer v kostele k volné prohlídce přístupná nová výstava výtvarných
prací. Letos má téma „Naši svatí patroni v
nebi i zde na zemi“

Březen 2017
Společný program zahájíme v 19:30 hodin.
Otevřeme ho vážnou hudbou. Poté se ve
vyprávění pana Petra Stoniše dozvíme
opět něco více z historie. Vážné téma
prostřídá svěží rytmická hudba, po níž
bude následovat divadelní scénka. Po
skončení hlavního programu zůstane kostel otevřen do 22 hodin k tiché prohlídce
a možnosti setkání a rozhovoru. Na cestě
domů nás bude provázet zvuk lesního
rohu z věže kostela.

Stránka 5
Ani letos jsme nezapomněli na naše nejmenší - na děti. Pro ně bude připraven
zajímavý program v době od 17:00 do 18
hodin v kapli sv. Jana a Pavla v Hlubočci.
V době od 18 hodin bude v kapli sv. Víta
v Kyjovicích sloužena mše svatá za
všechny obce naší farnosti.
Těším se na setkání s vámi v pátek
9. června
Za organizátory Vás zve Marta Pískovská

Cyklojízda noci kostelů 11. 6. 2017

Noc kostelů bude mít letos ještě pokračování pro ty, kdo kromě kultury mají rádi
také pohyb.
V neděli 11. června v době od 16 do 18
hodin bude k volné prohlídce otevřen náš
farní kostel v Pusté Polomi a také kaple v
Hlubočci, Kyjovicích a Budišovicích. V kostele bude k vidění výstava výtvarných prací
na téma „ Svatí naši patroni v nebi i zde
na zemi“ Také v kaplích můžete čekat
zajímavou nabídku. Na všech těchto místech bude možno získat plánek trasy a
pamětní razítka.
Doufám, že počasí k nám bude přívětivé
a najde se nás dost, kdo šlápneme do
pedálů.
Marta Pískovská

Výprava za železnou oponu …
Výprava za železnou oponu odstartovala v
neděli 19.února v 14,30 v Budišovicích.
Počasí přálo, sice všude byla pořádná
čabračka po roztávajícím sněhu, takže
všem čvachtalo v botách, ale jinak nám
slunko svítilo. Byli jsme rozděleni do skupin a úkolem každé bylo dostat se za
hranice do Bundesrepublik Deutschland.
Dostali jsme mapy lesa za Budišovicemi s
nakreslenou státní hranicí, kterou tvrdě
střežili pohraničníci.
Ten, kdo byl spatřen, byl nemilosrdně
poslán zpět za hraniční pásmo. Komu se
povedlo lstí a tajně dostat za hranice, byl
přivítán v prvním domku v Německu v
Altánu obývaném německy mluvícím obyvatelstvem.
K orientaci a překladu jsme na stole v
altánu našli česko-německý slovník, německé mapy, prospekty, informační letáky
a knihy. Naštěstí ale taky občerstvení a
německé dobroty z Lidlu:). Německé

řeči Ursuly (Barča Krajzlová) a Brigitte Poté jsme rozdělali oheň a opekli si klobás(Jana Knápková) byly dost nepochopitel- ky a vydali se zpět do Budišovic.
né. Zvláště pro ty, kdo neuměli německy
(zapsal Lukáš )
ani základy ( což jsme byli vlastně asi
všichni).
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Přednáška pro rodiče o výchově dětí
na faře 10.2.2017
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když zažijí výchovu celistvou. A kdy má na
své děti největší vliv táta a kdy zase hledají
mámu? A proč? A jak to zvládnout a co jim
nabídnout? A jak vše ustát, když má naše
dítě 3 roky, 6let, 12 roků nebo dokonce
18? Jak nastavit hranice a kde zase otevřít
dveře důvěry?

Je páteční večer, po otevření dveří na faru
na vás dýchne teplo, židle jsou ve farní
chodbě všechny obsazeny a tmu rozsvěcuje světlo dataprojektoru a mihotavé
stíny plamenů z krbu. Přišli jsme na přednášku Lukáše Engelmanna na téma Specifi- Myslím, že se přednáška líbila. A obohatila
a povzbudila. Debatování u čaje a domácí
ka mužské a ženské výchovy.
buchty se protáhlo dlouho do noci.
Zdá se, že se v dnešní době prohlubuje
Martina Krajzlová
určitá nedůvěra k rodině, a tudíž dochází
k mnoha "experimentům", co se rodinného života týče. V klasické rodině mají své
Farní ples
místo muž a žena jako otec a matka. Mužská a ženská výchova je totiž odlišná a Už po dvanácté jsme se sešli ke každoročspecifická. Pro děti je velice prospěšné, nímu Farnímu plesu, tentokrát v pátek 3. 2.

2016 opět v sále kulturního domu v Podvihově. V Podvihově proto, že stejně jako
Hlubočec, Kyjovice a naši přátelé z Budišovic tvoříme jednu farnost a sál v Podvihově
je pro tyto účely zkrátka ideální. Jak jsem
předeslal, tvoří farnost více obcí a tak i
organizace plesu je z tohoto pohledu jednodušší, protože rukou, které jsou ochotny se
podílet na přípravě a realizaci je pořád ještě
dost, za což jim patří díky. Hudbu k tanci i
poslechu obstaral Band pod vedením pana
Mȕllera z Hradce nad Moravicí, jako vždy
skvělou večeři připravila paní Hanka Grygarová se svým týmem a i o zábavu bylo postaráno prostřednictvím humoristické skupiny "Malí šakali" z Komárova. Vždy velmi
oblíbenou částí plesu je tombola, ve které
se nám letos sešlo 160 cen. Velmi pěkným
zpestřením plesu byla i možnost získání
fotografií, které si mnozí účastníci pořizovali v improvizovaném fotostudiu, a fotografie jim byly ihned vytištěny, a tak si mnozí
odnášeli hezkou vzpomínku zvěčněnou na
fotopapíře. Mnozí si odnášeli nejen jednu a
druhý den se divili, s kým vším se fotili.
Myslím si, že všichni, kteří se plesu zúčastnili, si mohli najít "to své" a věřím, že odjížděli
spokojení. Všem vám účastníkům i organizátorům patří velký dík.
Jaroslav Krajzl

Z historie naší obce ...
Kapličky, kříže a boží muka v Pusté
Polomi.
Při procházkách po naší obci i po jejím
blízkém okolí často míjíme kapličky, kříže,
sv. obrázky. Míjíme je většinou bez povšimnutí. Jsou tady snad od pradávna a staly se
součástí obce i krajiny. Nepřemýšlíme, kde
a kdy se tady vzaly, proč jsou zrovna na
onom místě a jaký příběh se k nim váže.
Pokud se o tyto objekty, nazvěme je památkami, začneme zajímat, nemusíme vždy vyjít
naprázdno.
Chci informovat laskavého čtenáře, že příspěvek není výčtem všech těchto památek a
historie s nimi spojené. Je pouze připomenutím a zamýšlením nad jejich existenci i
vztahu pustopolomských obyvatel k nim.
Kapličky v naší obci jsou celkem tři. Na
ulici Poštovní (U Hruzíků, č.p.70), druhá
pod kostelem a třetí na hřbitově. Ta původně stála uprostřed obce „U Kozárů“.
Kapličky sloužily především při slavnostech
Božího těla. Čtvrtá kaplička na katastru naší
obce, zasvěcená sv. Antonínovi, se nachází
severním směrem od obce, na lesní cestě
za bývalou hájenkou. Ta je dokonce prohlášena za kulturní památku. Stavba této kapličky zřejmě souvisí s tragickou událostí

místního kněze, jak je vedle na cedulce
napsáno. Všechny čtyři kapličky jsou zděné stavby, z toho dvě, na ul. Poštovní a
kaplička sv. Antonína, jsou po generální

opravě a nacházejí se ve velmi dobrém
stavu.
Kříže, které nám v naší obci naši předko-
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vé zanechali, jsou kamenné i dřevěné. Kříž
na rozcestí cest do Budišovic a Nových
Sedlic je kamenný a je z roku 1950, jak je na
zadní straně vytesáno. Kříž stojící na cestě
do Podvihova je dřevěný. Po pádu starého
kříže v roce 2016, byl na stejné místo instalován zcela nový, rovněž dřevěný.
Boží muka, v Pusté Polomi zvané „obrázky“,
spočívají na dřevěném sloupu, kde v horní
části je umístěn za sklem většinou mariánský obrázek krytý stříškou. Ty se nacházejí
především mimo obec u polních cest. Staly
se i orientačními body v krajině. Rušením
polních cest v 50. a 60. letech min. století
některé navždy zmizely. Např. při polní
cestě do Ruskovce, za bývalým mlýnem p.
A. Stoniše, nebo při polní cestě „Zadní důl“
směr Podvihov. K tomuto obrázku chovám
osobní vzpomínku. V létě, počátkem července roku 1955, tam při polních pracích
náhle skonala paní Ludmila Vavrečková, č. p.
60. Přivolaný lékař již nemohl pomoci…
Celou událost jsem viděl na vlastní oči. Rodina tam pak na památku umístila Boží
muka, která za čas byla odstraněna, neboť
polní cesta byla rozorána.
V okolních lesích jsou obrázky většinou
připevněny na stromy. Můžeme je vidět
umístěné na nám tolik vzácném dubu v lese
nad Přerovcem. Dále v lese “Lipí“ při cestě
do Podvihova. Před rokem 2010 byl již
tento „obrázek“ poměrně dost zchátralý a
stačilo snad pár let a zmizel by úplně. Naší
obyvatelce, paní Vlastě Kubíčkové zřejmě
tento stav památky nebyl lhostejný. Oslovila

své nejbližší a požádala je o pomoc. Podařilo se. Práce se ujal zeť, Vojtěch Juchelka.
Spolu se svými syny Davidem a Pavlem,
synovcem Robertem Pausem a panem
Jiřím Hendrychem zcela novou „kapličku“
dokončili a v sobotu 13. 11. 2010 na kmen
staletého dubu na původní místo opět
zavěsili. U této slavnostní chvíle se sešla
rodina i přátelé.
Obecně se dá napsat, že stav kapliček,
křížů i „obrázků“ a památek po našich
předcích na celém katastru naší obce je ve

Klub seniorů ...
Milí členové našeho klubu, občané naší obce,
budu vás v tomto zpravodaji informovat o
průběhu „Josefovského večírku“, který proběhl 16. 3. 2017 v odpoledních hodinách
v jídelně naší základní školy. V 15 hodin
všechny přítomné přivítal pan Josef Riedel.
Poté jsme dali prostor vedoucí školní jídelny
paní Karle Šrámkové, která nám prezentovala kosmetické přípravky jak pro ženy, tak
pro muže. Následovalo přání našim Josefům.
Jsou již jenom tři… Vzpomínku jsme věnovali i nedávno zesnulému panu Josefu Býmovi, který se účastnil všech našich akcí, ať už
kulturních, či pracovních brigád. Nezapomněli jsme ani na naše jubilanty, kteří slavili
kulaté nebo půlkulaté narozeniny. Popřáli
jsme jim vše nejlepší do dalších let a předali
malé balíčky.
Ve školní jídelně se nám
velmi líbilo. Všichni ocenili bezbariérový
přístup a dostatek místa. Mohli jsme sedět
všichni pospolu a nikomu se nechtělo domů…

Děkuji tímto paní vedoucí a všem kuchařkám školní jídelny, které nám vše připravily. Také chci poděkovat členkám a členům Klubu důchodců, kteří ochotně
pomáhali při přípravě této akce.
Za Klub důchodců Jarka Stankociová

většině případech velice dobrý a je o ně
pečováno. Zásluhu, jak shora uvedeno,
mají na tom především naši občané. Je to
projevem nejen kulturnosti zdejších obyvatel, ale i projevem úcty k odkazu našich
předků.
Jozef Sedláček s laskavým svolením a
přispěním pana Vojtěcha Juchelky.
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Zahrádkář radí, informuje ...
Ještě tečka za počasím
roku 2016
V minulém roce, v prosincovém čísle našeho Zpravodaje, jsme zveřejnili
přehled počasí v Pusté Polomi tak, jak
jsme ho průběžně zaznamenávali od ledna
do listopadu2016. Z pochopitelných důvodů, uzávěrka Zpravodaje byla v polovině 12. měsíce, chyběl do celkového přehledu měsíc prosinec a celková bilance za
celý loňský rok. Abychom se koncem
tohoto roku, kdy hodláme opět zveřejnit
údaje o letošním počasí v naší obci, nemuseli k roku 2016 vracet, dovolíme si
udělat pomyslnou tečku za uplynulým

rokem již nyní.

pouze 15. a 27. 12. 2016.

Tak tedy prosinec 2016.

Srážky celkem 14,5mm

průměrná teplota + 0,42°C

A jaká je celková bilance za uplynulý rok?

dešťových srážek jsme za všech 12
měsíců naměřili celkem 823 mm

průměrná teplota vyšla na + 8,36 °C

66 dnů bylo v naší obci bezvětří

259 dnů bylo větrno

51 dnů vál silný vítr
Tolik k loňskému počasí. V letošním roce
bychom si všichni rádi přáli vlídné a příjemné počasí s dostatkem vláhy. A v neposlední
řadě taková roční období, jaro, léto, podzim, zima, hodna svých názvů…

Charakteristika měsíce. Venkovní teplota
se v průběhu měsíce pohybovala okolo
nuly, zvláště v noci. Z toho sedm dnů bylo
pod nulou celodenně. Nejnižší teplota byla
13. 12. a to - 6,1°C. Pouze dva dny 15. a
23. 12. bylo bezvětří. Převládaly studené
větry a to z různých směrů. Na srážky byl
prosinec skoupý ,beze srážek bylo celkem
21 dnů. Převládalo polojasné až oblačné
počasí. Úplně jasných dnů bylo celkem
sedm. Slabé sněhové přeháňky se vyskytly

Jozef Sedláček, Oldřich Čerbák

Sportovní aktivity v naší obci ...
V prosinci loňského roku se nedopatřením
nedostal do vydání článek o konání II. ročníku
FICHTL POLOM KŘÁPU. Autorům se omlouváme a zveřejňujeme nyní v jarním čísle.
II. ROČNÍK FICHTL POLOM KŘÁPU
Nad Polomí se po prosluněných předešlých
dnech opět stahují mračna a chlad se zatíná
do morku kostí. Nemůže tomu být jinak,
jelikož právě začíná druhý ročník Fichtl
Křápu opředeného tajemnou kletbou nepříznivého počasí.
Obyvatele místní i okolních vesnic nic
takového jako počasí od „silných strojů“
neodradí, začínají se opět sjíždět k tradičnímu zapsání se, očíslování a zařazení se na
lyžařském areálu.
Přes 50 vyladěných miláčků se svými startovními čísly čeká na své majitele. Ti ještě
před samotným rozjezdem a startem procházejí „školením“ – „Jak se poprat s tratí“
– pomocí prezentace v přístřešku chaty.
Po změně startovacích časů a splnění povinné agendy vyrážejí mašiny z autobusové
zastávky
vstříc opět skvěle označené trati.
Starosta
Ing. Miroslav Hrabovský
Místostarosta
Sekretariát
Matrika
Účetní
Vedoucí údržby
Stavební úřad
Stavební úřad

553 666 955

starosta@pustapolom.cz

mistostarosta@pustapolom.cz
Ing. Vít Čerbák
Závodníci se rozdělili do dvou hlavních proto si mohl putovní pohár odvézt zpátky
urad@pustapolom.cz
666 951 domů. Tomáš
Hana Pausová
skupin, kdy první skupina,553
konkrétně
Dostál obsadil první pozici
jednorychlostní, dvourychlostní babety a mezi Speciály,
Filip
Klanica v kategorii Celý
matrika@pustapolom.cz
553 666 952
Jana Kotalová
ženy, absolvovala přibližně 18 kilometro- svět a Kristýna Kaviková za ženy. S jednovou Haasová
trasu jednou. Stodoláky,
Klasiky a rychlostníucetni@pustapolom.cz
babetou vyhrál Pavel Šustek a s
553666957
Michaela
Celý svět řádily po trati rovnou ve dvou její dvourychlostní sestrou Roman Čapek.
udrzba@pustapolom.cz
553 666 958 Tomáš Vavrečka
Václavkolech.
Hrbáč
si vyjel ocenění Zadřeného
pístu.
stavebni@pustapolom.cz
553 666
956
Ilona Murinová
Petr Paznocht, výherce I. ročníku,
obhájil
své první místo v kategorii553
Stodolák,
a Spanilá jízda
završila závod a prokřehlé
stavebni@pustapolom.cz
666 953
Bc. Aleš Onderka
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ruce zpátky na lyžařském areálu zahřál čaj
a svařené víno. Zářící červené tváře se
shlukovaly do skupinek vyměňujících si
zážitky a postřehy z proběhnuvšího závodu. Později se na „stupíncích vítězů“ postupně vyměnili závodníci všech kategorií,
kteří si odnášeli výhry a ocenění. Bujarou
náladu podpořily přichystané soutěže v
podobě páky, hodu motorem a v pozdějších hodinách samozřejmě hudba a tanec.
Tímto bych ráda poděkovala restauraci U
Krčmářů za výborný gulášek na zahřátí,
Live Music Agency, okolním vesnicím,
sponzorům a pomocníkům za zázemí,
chystání a značení trati a všem nadšencům, kteří se podíleli na hladkém průběhu
tohoto ročníku.
I přes nepřízeň počasí hodnotím letošní

ročník jako velmi vydařený, který se tím
více nesl až v rodinném a pohodovém
duchu. Všem účastníkům III. ročníku
Fichtl Polom Křápu dne 30. 9. 2017 nepřeji nic jiného než krásné počasí jako
stvořené k adrenalinovému zážitku.

Videozáznam, fotografie a výsledky všech
závodníku naleznete na těchto stránkách,
http://ski.pustapolom.cz/
Nikol Hrbáčová

Jaro je tady,
fotbalisté SPORT – CLUBU Pustá Polom
začínají hrát mistrovská utkání ve svých
soutěžích.
Muži „A“ Divizi E
Muži „B“ okresní přebor
Starší ,mladší žáci, mini žáci a přípravka
okresní soutěže
V zimní přestávce nedošlo v rámci klubu k
vážnějším změnám. Mužstva mužů se zúčastnila v polovině měsíce února pravidelných soustředění. K přípravě na jarní sezónu jsme využívali přírodních terénů v okolí naji ve Vratimově v rámci soustředění
obce, místní tělocvičnu a hřiště s umělým v Brumově.
povrchem v Těškovicích. Obě mužstva
sehrála několik přátelských utkání na tur- Na Vaši účast při fotbalových utkáních a

připravovaných akcích ve sportovním
areálu SC Pustá Polom se těší vedení
klubu.
Vladimír Grussmann

Silvestrovský – novoroční pochod
Tak jako v loňském roce, i letos se tradiční Silvestrovský pochod uskutečnil už v
novém roce - v sobotu 7. ledna 2017.
Bylo krásně slunečno, ale dosti mrazivo.
Jindy bahnitá trasa byla krásně schůdná.
Sraz účastníků byl v 13:30 před restaurací
U Krčmářů. I přes opravdu silný mráz se
nakonec sešlo 12 odvážlivců.
Tentokráte s ohledem na počasí byla
zvolena krátká varianta trasy směrem k
Zátiší. Tam jsme se na chvíli ohřáli v restauraci Hotelík a nabrali patřičnou energii na cestu zpět. Zpáteční variantu trasy
jsme pak pro změnu volili s návratem po
ulici Reková.
V podvečer jsme dorazili zpět do naší
obce, kde se někteří odebrali do svých
domovů a dobrá polovina pak k Pavlíčkům, kde na nás již čekali s občerstvením.

Bohužel se nesplnilo loňské přání o větším Uvidíme tedy, kolik se nás sejde příště.
počtu účastníků. Snad to bylo tím mrazem.
Vít Čerbák
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Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom
Maškarní ples 2017
V sobotu 18. února 2017 se děti se svými
rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými sešly
v tělocvičně ZŠ na maškarním plese. Díky
velkému počtu účastníků jsme
na účet
školky mohli připsat 8540,- Kč. Kromě
„obvyklého“ občerstvení jsme i letos v
bufetu měli výborné domácí zákusky, které
napekly některé maminky a paní učitelka
Jana Kupková. O prodej se postarala paní
Růženka Večerková a její rodinná parta, pití
zajistili a prodávali pánové Marek Holuša a
Tomáš Čerbák. Krásnou a nápaditou výzdobu vyrobila paní Martina Dulanská a Jana
Kupková s dětmi z družiny. Poděkovat musím také všem, kteří přispěli dárkem do
tomboly.

V posledních letech máme štěstí na výbornou partu rodičů, kteří opravdu vydatně a ochotně pomáhají při organizaci
jak maškarního plesu, tak i třeba v poslední době oblíbené zahradní slavnosti. S
přípravou tělocvičny na maškarní ples je
spousta práce, kterou bychom bez jejich
přispění vůbec nezvládli. Musíme nanosit
dovnitř lavice a stoly, obalit a oblepit
jejich kovové nohy, roznést na místa,
vyzdobit sál, nakoupit a navozit občerstvení a po plese vše uklidit, vyúčtovat,
vrátit.
Všem našim pomocníkům moc děkuji a
doufám, že nám zachovají svou přízeň i
nadále.
Vlasta Kozelská

Základní
škola
Zápis dětí do 1. třídy
základní školy
Úterý 11. dubna a středa 12. dubna 2017.

Rezervace času na tel
553 776 101.

Program ve stylu „Tenkrát na západě“ připravila paní Iva Nevludová. S naší školkou
při přípravě maškarního plesu spolupracuje
již řadu let, vždy přijde s něčím novým,
pobaví nejen děti, ale i rodiče, a co je pro
nás velmi podstané - vše dělá bez nároku na
honorář. Jen pro ilustraci - cena takového
dvouhodinového programu přes agenturu
se dnes pohybuje od 4000,- Kč a výše. Dalším spolupracovníkem a sponzorem dětských maškarních plesů je pan Pavel Šindlář.

Mateřská
škola
Zápis dětí
do mateřské školy
Pustá Polom
Úterý 9. května 2017
v době od 15.00 do
16.00 hodin.

Březen 2017

Stránka 11

Brontík
8. dubna zveme
všechny
příznivce čisté
přírody
na
SetkáníS Brontíkem Otíkem.
Pokusíme se
opět společně
s Vámi a dětmi uklidit příkopy podél cest
mířících do Pusté Polomi. Přestože množství odpadu pohozených do příkop se rok
od roku snižuje, stále je dost těch, kteří
cítí potřebu vyzdobit okraje cest odpadky.
Po skončení úklidu na vás samozřejmě
čeká občerstvení a pro děti několik her a
soutěží v zahradě mateřské školy.

A tak přišel nápad s projektovým dnem
pro páťáky se spaním ve škole. Vše začalo
přípravami, kdy si kantoři rozebrali přípravu dílen, které jsme potom dětem
nabídli. Akci jsme původně plánovali už v
lednu, ale nakonec vše vypuklo těsně před
pololetními prázdninami ve středu 1. února. Každý žák si mohl vybrat z nabídky dvě
dílny, kterých se zúčastní. V nabídce byla
dílna vaření, dílna s přírodovědnými pokusy, dílna s LEGO roboty, dílna práce se
dřevem, dílna s tablety a sportovní hry v
tělocvičně. Po večeři ve školní jídelně, kde
si naše kuchařky střihly odpolední šichtu.

Včech asi 50 dětí čekal ještě společenský
večer s dalším programem. Spalo se ve
třídách. Nebylo to sice nic pohodlného, ale
i tak bylo po náročném večeru obtížné
některé žáky ráno probudit. Celá akce
končila ve čtvrtek tradičním turnajem ve
vybijené.
Na závěrečném vyhlášení výsledků bylo
však už vidět, že uplynulý den byl náročný a
únava v podobě mohutného zívání se hlásí.
Akce byla znamenitá a zcela jistě ji v příštím
roce zopakujeme. Video z akce najdete na
našich webových stránkách.
Vlastimil Hrádek

Sraz 8. dubna v 9.00 hodin na malém
hřišti u školy.
Martina Dulanská

Páťácký den …. a vlastně i noc ...
Každý rok naše škola pořádá seznamovací
turnaj ve vybíjené mezi našimi páťáky a
páťáky z okolních malotřídek. V letošním
roce jsme si řekli, že je načase se předvést
nejen v tělocvičně, ale že by nebylo špatné
ukázat co ve škole máme a co umíme. A
protože je toho dost, nepůjde to zvládnout
za pár hodin, ale bude na to potřeba vyčlenit mnohem více času.

553 666 955

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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Den obce 2017

sobota 24. 6. 2017

Dovolte mi, abych vás jménem LK Pustá Polom pozval
na Dny obce Pustá Polom 2017,
které se letos budou konat pod záštitou LK Pustá
Polom. Tato oslava obce bude výjimečná ze dvou důvodů. Jedná
se o desáté Dny obce v řadě oficiálně pod záštitou obce Pustá
Polom a dále o 30. výročí založení LK Pustá Polom. Při této
příležitosti se tedy budeme snažit pojmout oslavy velkolepěji a
zařadili jsme mezi vystupující opravdové hvězdy. Jednu z nich si
necháme jako malé překvapení, dále uvidíte novou tvář hudební
scény Kristinu. Zahrají skupiny NEBE, Veselá Trojka, či
KABÁT REVIVAL. V programu nebudou chybět vystoupení
dětí mateřské a základní školy. Pro ty bude ještě připraven program v duchu Doby ledové, kde nebude chybět tradiční skákací hrad, či Body face paiting (malování na tváře). Pro gurmány
bude připraveno několik stánků s různými pochutinami, na výčepu bude několik druhů piv. A to není vše … další doprovodný
program se teprve připravuje. Pokud jsme vás již naladili, můžete si koupit vstupenky na předprodejních místech buď
v Restauraci u Krčmářů, na sekretariátě u starosty obce či
v Kasičce. Ceny lístku jsou odstupňovány následovně:

Od 1. 4. do 31. 5. za 80,- Kč, od 1. 6. – 23.6. za 120,- Kč,
na místě 200,- Kč. Těšíme se na krásné počasí a velkou
účast.
Za LK Pustá Polom - Lukáš Madry.

