
Akce komunitního centra v Pusté Polomi 

srpen 2020 – srpen 2021 

Akce v KC v uvedeném období značně ovlivnila situace s pandemií a vládní 

restrikce. Prakticky od října do května nebylo možné konat žádné společenské 

akce ve vnitřních prostorách. Komunitní centrum bylo zkolaudováno k 6.lednu 

2021. 

Co se podařilo: 

Od začátku školního roku 2020/21 (září, říjen) probíhala pravidelná činnost 

skautů v klubovně a jejím okolí. Skauti se schází ve 4 skupinkách, vždy dvě 

skupiny v úterý v 16:30 a dvě skupiny ve čtvrtek v 16:30. Celkem asi 50 členů. Ke 

schůzkám pravidelně využívají dvě horní klubovny a okolí KC se zahradou. Skauti 

taky vydatně celý rok pomáhali při brigádách s úklidem okolí, výsadbou trávníku, 

vybírání kamenů a úklidem v přilehlé kůlně, taky své klubovny si a horní patro KC 

pravidelně uklízí, umývají okna a sociálky. Po nucené přestávce byla toto činnost 

obnovena od června 2021. 

V červnu taky probíhaly v KC pravidelné přípravy skautů dvakrát týdně na 

plánované letní tábory, chystání programu a aktivit. Jednalo se o vedoucí skautů 

v počtu asi deseti vedoucích pro dva samostatné tábory. Činnost skautů je 

vnímána jako velký přínos pro prevenci sociopatologických jevů v obci i okolních 

obcích, zvláště po zániku hasičského a sportovního kroužku v obci. Po 

rekonstrukci KC získali skauti nové zázemí v klubovnách v prvním patře a 

současně vzrostl zájem o umístění dětí do těchto zájmových aktivit ze strany 

rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidelné schůzky skautů v době, kdy byly vládou povoleny. Skauti se 

setkávají ve 4 skupinách, vždy dvě skupiny v úterý a ve čtvrtek.  

Ke schůzkám využívají klubovny, kuchyňku i venkovní zahradu komunitního centra. 

Schází se asi 50 skautů a vedoucích. 

 

 





 



 



Výpomoc skautů při brigádách s úpravou okolí KC:



V září 2020 proběhla brigáda v okolí komunitního centra, které se zúčastnilo 

20 mládežníků a 12 rodičů dětí z farnosti. Byla provedena úprava zelených ploch 

v okolí KC, navezení zeminy tatínkem pracujícím v zemědělství, vysbírání kamenů, 

poorání malotraktorem, osetí trávníkem a akce byla zakončena táborákem pro 

všechny účastníky, rodiče s dětmi. 



 



18. ledna 2021 proběhla V KC Tříkrálová sbírka. V době pandemie byla v KC 

umístěna jedna z pokladniček tříkrálové sbírky 2021 pro potřeby Charity 

Hrabyně. Službu u pokladničky měly rozdělenou skauti.  

 

 



V dubnu 2021 proběhla v okolí komunitního centra další brigáda, které se 

zúčastnilo asi 20 skautů a 15 rodičů dětí. Během brigády na úpravě KC bylo 

skauty uloženo dřevo pro topení v krbu v KC do přilehlé kůlny. Rodiče pracovali na 

obnově plotu zahrady s KC, maminky umyly okna a provedly generální úklid v KC, 

na příjezdové cestě ke KC skautky zapískovaly dlažbu.



 



11.července proběhla v sále KC videopřednáška, povídání a seznámení s nadací 

misionářské společnosti Mary´s Meals. Naši skauti a farnost se zapojili do 

sbírky pro tuto nadaci sbírkou Batůžky do škol. Videopřednášku a povídání vedla 

koordinátorka Marcela Tvarůžková. 

 

 



Po uvolnění státních restrikcí kvůli koronaviru proběhly v komunitním centru 

během června až srpna čtyři rodinné oslavy a jedna schůze zahrádkářského 

svazu a jedna konzultace včelařského spolku. Všichni byli mile překvapeni 

vybaveností a příjemným prostředím.  

 

 



 

Farníci byli průběžně 

informováni o výstavbě a dění 

v KC výstavkami a panely 

s informacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mnohé služby provádí dobrovolníci z řad farníků – činnost okolo KC napomáhá 

stmelování vztahů mezi lidmi i generacemi, patří k nim i brigády při údržbě a 

úklidu KC i přilehlé farní zahrady. 



 



 


