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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
za „normálních“ okolností by byly v plném
proudy přípravy na den obce, který je pro
letošní rok plánován na 29. května. Tento
termín stále držíme, ale možnost, že by
se plánovaná akce uskutečnila, je velice
malá. Museli jsme zrušit i velikonoční jarmark. Snažili jsme se vás alespoň potěšit
„velikonočním stromem“ umístěným na
návsi, kam si mohl každý z vás pověsit
svou ozdobenou kraslici. Velikonoční
čas jsme si také mohli udělat hezčí díky
milé akci s názvem Velikonoční plotovky
pořádané na popud sdružení rodičů při
mateřské škole, za což mu patří velký dík.
Akce navázala na vánoční akci. Principem byla možnost nabídnout své výrobky občanům obce na Facebooku a jejich
předání bezpečným způsobem, například
pověšením na plot.
Aktuální nabídku akcí můžete vždy
najít na webu obce. Osobně mám tyto
společenské události velmi ráda a vždy
se těším na setkání s vámi. Bohužel situace tomu nepřeje. V době „covidové“
stále pracujeme, ačkoli ze zcela zřejmých
důvodů preferujeme vždy, když je to
možné, bezkontaktní setkání. Seniorům
nabízíme pomoc s registrací na očkování,
stále si můžete na obecním úřadě vyzvednout desinfekci. Pro sociálně slabé občany nebo občany v hmotné nouzi nabízíme
také respirátory.
A v úvodu tohoto čísla zpravodaje
ještě jedna poznámka – vedení obce si
uvědomuje stav komunikací, zvýšenou
prašnost, hlučnost a další nepříjemnosti
související s výstavbou kanalizace. Jedná se o dočasný stav, o postupu prací se
můžete dočíst na následujících stránkách,

kde nebízíme detailní informace.
Děkuji vám všem, kteří
trpělivě toto nepohodlí snášíte. Děláme všechno pro
to, abychom akci zdárně

dokončili a obec byla opět
čistá a uklizená.
Vaše starostka
Kateřina Honajzrová
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Kanalizace stále
pokračuje
Už bychom mohli pomalu
používat – kanál, kam se podíváš.
Výstavbě kanalizace se nevyhne
prakticky žádná část obce.
Přináším vám proto pravidelné informace o stavu a postupu prací.
Hned na úvod bych mohl konstatovat, že si vedeme dobře.
Stav prací
Výstavba čistírny odpadních
vod pokračuje podle harmonogramu, jsou vybudované betonové
nádrže a byla provedena úspěšná
zkouška jejich vodotěsnosti. Při
příznivých klimatických podmínkách budou zahájeny zemní
práce – závoz zeminou kolem
nádrží a terénní úpravy. Dále

!!!

2
budou realizovány práce na strojním vybavení ČOV.
Vlastní
výstavba
kanalizačního řadu a přípojek probíhá
s mírným časovým skluzem, který
je ovlivněn okolnostmi spojenými
s covid-19. V loňském roce byla
dokončena výstavba hlavního kanalizačního řadu včetně veřejných
částí domovních přípojek v ulicích
Na Mýtě, Novosvětská, Lipová
a připraven je také hlavní přivaděč
pro ČOV v oblasti pod Úbedřím.
V prvním kvartálu letošního roku
bude ukončena výstavba kanalizačního řadu a veřejné části domovních přípojek v ulicích Na
Havírně, Družstevní, Pod Mostem,
před obecním úřadem a v přilehlém parčíku.
Od počátku letošního roku
zhotovitel zvýšil počet osádek
provádějících výkopové práce na
pět. Tento počet by měl být do-

statečný k úspěšnému splnění
stanovaného harmonogramu prací
s termínem ukončení díla 12. prosince 2021.
Aktuálně dělníci pracují v ulicích U Dvora, Pod Lávkou,
Chabičovská a Ve Mlýnku. Následovat budou ulice Kolářská a Polní. U všech těchto ulic je nebo
bude proces výstavby komplikovanější, a to z důvodu přeložek
vodovodu nebo plynovodu.
Po ukončení výše uvedených
prací, tedy ve druhém kvartálu
letošního roku, se stavba začne
přesunovat na komunikace ve
správě Moravskoslezského kraje. Dokončena bude veřejná
část domovních přípojek v ulici
Plesenská a dále budou práce
pokračovat v ulicích 9. května,
Opavská a Osvoboditelů.
Radovan Kusyn, radní

Důležité informace k napojování
nemovitostí občanů na kanalizaci

Vlastní napojování jednotlivých nemovitostí na hlavní
kanalizační řad se uskuteční
až po dokončení stavby kanalizace a její kolaudaci. Předpoklad zahájení napojování
vašich nemovitostí je plánován
od začátku druhého kvartálu roku 2022 a měl by být
dokončen do začátku čtvrtého
kvartálu stejného roku. Z výše
uvedeného vyplývá, že každý
z vás bude mít minimálně půl
roku na to, aby úspěšně realizoval napojení své nemovitosti
na splaškovou kanalizaci.
Co se týká vypracování
projektu pro vaši část domovní
přípojky, na této části projektu momentálně intenzivně
pracujeme. Projektantky firem
PPS Kania, paní Baronová,
a AGPOL, paní Hőhnová, po-

stupně
vypracovávají
projektové dokumentace, které
předávají na stavební úřad.
Ten následně vydává územní
souhlas, který je podmínkou
pro vybudování vaší, přesněji neveřejné, části kanalizační
přípojky.
Ty z vás, kteří si řeší projektovou dokumentaci vlastními silami či s vlastním projektantem,
prosíme o doručení podkladů
pro vydání územního rozhodnutí na stavební úřad nejpozději do konce srpna 2021.
Děkujeme!
Realizaci neveřejné části kanalizační přípojky, to znamená
fyzické napojení vaší nemovitosti na hlavní kanalizační řad,
si musí zařídit každý majitel
nemovitosti sám.

!!!

Variant se nabízí několik:
1. Realizaci provedete vlastními silami.
2. Objednáte si odbornou firmu, která vše komplexně provede.
3. Využijete některou z firem
oslovených obecním úřadem.
Jejich seznam bude zveřejněn na
webových stránkách obce. Upozorňujeme, že smluvní vztah
bude uzavřen mezi vámi a vybranou realizační firmou.
U všech uvedených variant
vždy musíte postupovat podle
projektové dokumentace, která
vám bude v průběhu roku předána projekční kanceláří, s níž
máte smluvní vztah.
V případě jakýchkoli dotazů,
problémů či nejasností volejte na
telefonní číslo 774 808 432.
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V obci řádili
vandalové
Na konci ledna nás nemile
překvapili vandalové, kteří poničili obecní majetek. Z námi nepo-

chopitelného důvodu poškodili
označníky začátku a konce obce,
vyvrátili sloupky, značky odtáhli
na pozemky občanů nebo nám je
naházeli do rybníka. Poškozené
byly také lavičky u Sokolovny.
Tady pak napáchali větší škody
tělovýchovné jednotě, kdy zničili
hliníkové fotbalové branky a rozebrali
oplocení
tenisových
kurtů. Vloupali se také do bývalé
věže rozhodčích a jejich řádění
se nevyhnul ani zaparkovaný
bagr společnosti Combin Banská
Štiavnica, která buduje kanalizaci.
Velmi si přejeme, aby se
policii podařilo pachatele chytit
a odpykali si za své činy řádný trest. V souvislosti s touto
událostí jsme se také rozhodli postupně posilovat kamerový
systém v obci.

Alej slaví
roční výroční

které uschly, jsme museli vyměnit.
O stromy pravidelně pečujeme,
v létě zaléváme, upravujeme
závlahové mísy a kontrolujeme
Čas letí a ani se nezdá možné, kotvení. Těšíme se, až začnou
že alej kolem cyklostezky oslavila kvést hlohy, třešně a dalším
v březnu roční výročí! Už je to stromům vyraší nové lístky. Zajděte
rok, kdy se mnoho z vás, občanů, se na alej podívat, potěšte se se
finančně podílelo na jejím vysázení. „svými stromy“!
Pět stromů z celkového počtu 100,
Stromová alej v loňském roce.

Na podnět občanů
zpracuje obec
dopravní studii
Zastupitelé byli na lednovém
zasedání osloveni několika obyvateli z lokality Mlýnek s žádostí
o zpracování dopravní studie se
zaměřením na vhodnost stávajícího
dopravního řešení v této lokalitě, a to
zejména s důrazem na bezpečnost
chodců. Obec oslovila společnost
UDI Morava, s. r. o., která tuto studii
zpracuje.
Návrh se bude věnovat zklidnění dopravy, úpravě dopravní
situace v rozsahu minimálních nákladů (úprava dopravního značení,
mobilních zařízení a zábran)
pro zvýšení bezpečnosti pěších,
případně návrhu úprav dopravního
režimu na vybraných komunikacích. Součástí návrhu bude také
řešení míst pro vjezd do lokality
a výjez z lokality. Výsledky studie budou poté představeny obyvatelům a bude rozhodnuto o realizaci konkrétních opatření.
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Informace
k úhradám
místních poplatků
pro letošní rok
Místní poplatky za odpady
a za psy jsou v obci stanoveny
formou
veřejné
vyhlášky.
Poplatky je nutno uhradit obci
ve stanovených termínech,
občanům
nechodí
žádné
faktury ani výzvy k platbě.

Poplatek za psy byl splatný
do 31. března. Jeho výše je
vyhláškou stanovena na 240
korun za psa. V případě, že má
stejný majitel více pejsků, platí
navíc 360 korun za každého
člena smečky. Obyvatelé starší
65 let si na poplatek za psa musí
vyčlenit 120 korun a za každého
dalšího čtyřnohého kamaráda
pak 180 korun.
Poplatek za odpady má
termín splatnosti nastaven do
31. srpna. Pro jeho úhradu si
musíte připravit 660 korun za
každého člena domácnosti.
V současné situaci preferujeme
úhradu převodem na bankovní
účet č. 4022821/0100, variabilní
symbol bude na vaši žádost
sdělen telefonicky nebo emailem
obecním úřadem. Poplatek
můžete uhradit i hotově nebo
kartou na pokladně úřadu.
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Další sčítání lidu, domů a bytů už běží
Už asi neexistuje občan České
republiky, který by neslyšel o sčítání 2021. Začalo rozhodným
okamžikem o půlnoci z pátku
26. na sobotu 27. března. Možnosti, jak se sečíst, jsou dvě. První
je online formulář, který je k nalezení na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci a je nutné jej vyplnit do 11. května. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od
17. dubna do 11. května vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci mají na starosti
sčítací komisaři a síť kontaktních
míst (partneři z České pošty, s. p.).
Sčítání 2021 je povinné pro
všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku pobyt na území
ČR. Sečíst se musí každá osoba,
bez ohledu na místo skutečného
pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let,
osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník

nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Výsledky sčítání jsou široce
využitelné například při přípravě
programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb.
Informace
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské
záměry i směřování výzkumných či
vědeckých pracovišť a v konečném
důsledku ovlivňují život každého
z nás.

Proč je důležité, aby si občané
hlásili trvalé bydliště v obci, kde bydlí
Když se řekne „občan“, každý
si představí obyvatele dané obce
nebo města. Není to tak úplně
pravda. Občan v tom pravém slova smyslu by měl mít na daném
místě trvalý pobyt. Možná si říkáte,
k čemu je to vlastně dobré, ale je
to velmi výhodné pro obě strany.
Občanovi dojdou všechny dopisy
zaslané jako doporučená psaní
až domů, pokud musí jít na úřad,
má ho rovnou v místě bydliště
a také se může účastnit aktivit, kde
je třeba nějak prokázat, že daný
účastník je občanem obce. Pro
obec zase každý občan znamená
příjem ze státního rozpočtu, tedy
další prostředky na vlastní rozvoj. Zjednodušeně řečeno, pokud
člověk žije ve Velké Polomi, ale tr-

valé bydliště v ní nemá, nedostává
za něj naše obec příspěvek od
státu. Peníze plynou místu, kde trvalý pobyt doopravdy má.
Tvrdit, že změna bydliště je
náročná, znamená pro dotyčného
administrativní zátěž, je v tomto
případě sice možná pravdivé,
v dlouhodobém horizontu ale
docela nepodstatné. Obec také
nemá žádnou páku k tomu, aby
obyvatele donutila se k pobytu
v obci přihlásit. Nezbývá tedy než
říci – obyvatelé, nahlaste se, staňte
se občany! Pomůžete tím nejen
obci, ve které žijete, ale i sobě.
Pokud se nemůžete z nějakého
důvodu přihlásit, určitě existují
i jiné cesty, jak můžete obec, kde
bydlíte, podpořit.
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Největší letošní
investice
Z důvodů složité situace spojené s covid-19 a tím vzniklé
ekonomické situaci v naší zemi
dochází ke snížení daňových
příjmů do obecního rozpočtu.
Pokles příjmů je pro letošní rok
odhadován ve výši zhruba 3 až 5
milionů korun. „Dalším faktorem,
který zásadně ovlivňuje finanční
hospodaření obce, je projekt
probíhající výstavby kanalizace
a čistírny odpadních vod. Celková
cena tohoto díla je 224 milionů
korun. I přes výše uvedené okolnosti je plán investic pro letošní
rok bohatý, z čehož máme upřímnou radost,“ uvádí starostka obce
Kateřina Honajzrová.
Kompletní oprava komunikací
v ulicích Budovatelů, Na Kopci,
Za Humny a části ulice Stodolní
„Realizace oprav je plánovaná
na podzim letošního roku. Momentálně čekáme na zpracování
projektové dokumentace a následně vypíšeme výběrové řízení na
zhotovitele,“ přibližuje starostka.
Na výše uvedených komunikacích bude provedena oprava či
výměna části stávající kanalizace
a kanalizačních vpustí. Opraven
bude také povrch vozovky, a to
v celé šíři, zavedeno technické

Obecní rozhlas
nemusíte jen
poslouchat
Neslyšeli jste hlášení rozhlasu
ať už proto, že právě kolem
vás projelo auto nebo proto, že
se u vás zvuk tříští? Informace
si
můžete
nechat
zasílat
prostřednictvím e-mailu, SMS
zprávou nebo přes aplikaci ve
vašem mobilním telefonu pomocí

opatření k zamezení stékaní povrchové vody na okolní pozemky.
Část komunikace bude osazena
obrubníky a přibydou prvky pro
zpomalení dopravy. Obec podala
žádost o dotaci pro financování
této akce. Výsledný rozsah prací
bude ovlivněn výsledkem této
žádosti.
Oprava parkoviště
u základní školy
Očekávaná oprava se uskuteční v červenci a srpnu, a to
kvůli zajištění zásobování školní
jídelny. Vítězem veřejné zakázky
je společnost Controlstav, s. r. o.
Celá rekonstrukce parkoviště
je koncipována tak, aby došlo
k usměrnění a zklidnění provozu
při ranní špičce a zejména ke
zvýšení bezpečnosti dětí. Bude
zaveden jednosměrný, okružní,
provoz vozidel na parkovišti,
instalováno zábradlí k přístupové
cestě na parkoviště a vybudováno
zvýšené bezpečné místo pro
přecházení.
Oprava „Kladenských schodů“
Jedná se o schodiště u Kulturního střediska. Zhotovitelem je společnost Jan Slabý stavby, s. r. o.
Schodiště firma v únoru vybourala, bude stavět nový základ a instalovat žulové schody ze stejného materiálu, jaký byl použit

služby Hlášenírozhlasu.cz. A jak
na to? Přihlaste se přes internet na
velkapolom.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko „Odebírat
hlášení“ a zaregistrujte se.
V nastavení pak zvolte typy
odebíraných hlášení a způsob
odběru – SMS, e-mail, případně
mobilní aplikace.
Nainstalujte si mobilní aplikaci
Hlášenírozhlasu.cz. Najdete ji na
GooglePlay nebo v App Store.
Naskenujte jeden z QR kódů
do aplikace ve vašem telefonu

na návsi. Samozřejmostí je také
instalace nového nerezového
zábradlí.
Realizace konektivity
a multimediální učebny v ZŠ
Obci byla schválena dotace
na vybavení multimediální učebny v ZŠ, posílení konektivity (tzn.
zlepšení počítačové a internetové
sítě v ZŠ) a také na bezbariérový
přístup. Díky tomu můžeme na
2. stupni vystavět výtah. Celý
projekt je v hodnotě 6,4 milionu
korun s dotací ve výši 5,6 milionu
korun. Probíhá výběrové řízení
na dodávku zařízení a provedení
konektivity, výtah bude stavěn
v létě.
Dospělý traktor
Poslední velkou investicí je
pořízení „dospělého“ traktoru. Stroj
této velikosti a síly ve službách
obce chyběl. Traktor by měl být
předán dodavatelem na začátku
léta. „Samozřejmostí je i technické vybavení pro zimní údržbu,
čelní nakladač a paletizační vidle.
S novým traktorem se naše
obecní četa stává v mnoha ohledech soběstačná, například při
zimní údržbě komunikací,“ uzavírá výčet investic Tomáš Langer,
místostarosta.

a klikněte na odkaz, který vám
nabídne.
Všechny
odeslané
zprávy se také zobrazují na webu
velkapolom.hlasenirozhlasu.cz.
A pokud si s přihlášením služby nevíte rady, přijďte na obecní
úřad, rádi vám pomůžeme.
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Jak jsme se vloni podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se
naše obec může za loňský rok
pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 4,79 tuny.
Na každého obyvatele tak připadá
2,31 kg vysloužilých spotřebičů.
Byla tím uspořena nejen elektřina a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, ale recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos
obyvatel vyčísluje „Osvědčení
o podílu na zlepšení životního
prostředí“, které na základě
dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.

OBEC VELKÁ POLOM
2020
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22
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120,04
8 003

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 v objemu
57,12 tun. Víte kolik smrků pohltí
stejné množství CO2? Celkem 22
stromů! Nebylo také nutné vytěžit 2 805,87 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství
se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta například na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1
a to 105krát. Došlo i k úspoře 28
884,16 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom

28 885krát spustili cyklus myčky
nádobí.
Podařilo se recyklovat 2 752,97
kg železa. Toto množství by bylo
možné použít pro výrobu 113
kusů nových praček bez nutnosti
těžby železné rudy. Recyklací
vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 97,17 kg mědi, což
by postačilo pro ražbu 17 275
jednoeurových mincí, a 120,04 kg
hliníku, který by stačil na výrobu
8 003 plechovek o objemu 0,33 l.
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Nový zákon o odpadech – naučme se třídit!
Možná někteří z vás zaregistrovali, že od 1. ledna vešel
v platnost nový zákon o odpadech
č. 540/2020 Sb. Mezi nejzásadnější změny patří tlak na snížení
množství vytvořeného směsného
komunálního odpadu (SKO). Od
roku 2030 pak nastane úplný zákaz
skládkování. Naopak je žádoucí
zvýšení podílu vytříděných složek
odpadu, tedy plastu, papíru, skla,
bioodpadu a dalších. Zákon pro
obce zvyšuje poplatek za skládkování SKO. Ten je momentálně
ve výši 500 korun za tunu SKO. Do
roku 2029 se tento poplatek zvýší
na 1 850 Kč za tunu SKO.
Obce jsou na tyto změny nuceny reagovat a musí proto motivovat své občany, aby co nejvíce
třídili a co nejméně odpadu končilo
v zelených popelnicích. Pokud by
se trend snižování množství SKO
nepodařilo nastartovat, bude obec,
potažmo občané, doplácet na likvidaci odpadu nemalé finanční částky. Nechceme nikoho z vás strašit,
ba naopak, chceme vás připravit
na to, že opatření ke snížení SKO
bude postupně zavádět i naše

obec. Do budoucna plánujeme postupně snižovat velikost popelových
nádob a prodlužovat termíny četnosti svozu SKO (např. místo 1x
týdně to bude 1x za čtrnáct dnů).
V souvislosti s tím také budeme
rozšiřovat místa pro tříděný odpad
(nejen umístění, ale také množství
nádob) a bude-li to nutné také provozní dobu sběrného dvorku.
Ti z vás, kteří už třídí vše, co
je možné, ví, že stávající popelovou nádobu naplní jen stěží. Proto snížení četnosti svozu pro vás
nebude žádný problém. A ti z vás,
kdo netřídí, se to musí naučit! Je to
totiž povinnost vyplývající ze zákona.
Cílem vedení obce není
neustálé navyšování poplatku za
likvidaci odpadu. Snažíme se najít cestu, jak udržet výši poplatku
na stávající úrovni, popřípadě jak
poplatek navyšovat co nejméně.
Pro letošní rok jsme však byli nuceni přistoupit k mírnému navýšení
poplatku pro občany, a to ze 614
korun za rok na 660 korun za rok
a občana, a to především z důvodu
otevření sběrného místa na našem

obecním dvorku, který je vámi
využíván až překvapivě často, což
je samozřejmě dobře a jsme za to
rádi. Na druhou stranu kontejnery
a jejich odvoz také nejsou zadarmo. Jen připomeňme, že obecní
dvorek je teď otevřený každé úterý
od 15 do 18 hodin a každou sobotu
od 8 do 11 hodin.

Takto by to rozhodně
vypadat nemělo.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ZA ROK 2020
Druh odpadu

Náklady v Kč

Směsný odpad

1 188 802

Velkoobjemový odpad

181 388

Nebezpečný odpad

30 557

Bioodpad

592 115
Sklo

Separovaný sběr

36 708

Plasty

310 279

Papír

71 187

Poplatky za odpad

1 236 564

Odměna za třídění odpadů
Celkem
Doplatek obce

Výnosy v Kč

368 243
2 411 036

1 604 807
806 229
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Obec také nabízí domácnostem tašky na tříděný odpad. Vyzvednout si je můžete přímo na
obecním úřadě.

Biopopelnice jsou vyváženy
každé liché úterý.
Svoz začal 1. dubna a bude
ukončen 30. listopadu.
Co tedy mohu dát do zelené
popelnice?
• Popel z uhlí – studený
(popel z dřevěného uhlí
můžete dát do kompostéru).

• Použité hygienické pomůcky
(kartáčky, zubní nit, žínky,
tampóny apod.).
• Klasické žárovky.
• Trus masožravých zvířat
(u býložravců možno dát na
kompost).
• Silně mastné a znečištěné
obaly (mastný pečicí papír
apod.).
• Sáčky z vysavačů.
• Roztrhané, silně znečištěné
textilie a obuv.
• Účtenky a jiný speciální papír.
• Zbytky kostí a masa.
• Dámské vložky, pleny,
hygienické potřeby.
• Smetí.
• CD, diskety, léky.
Co naopak v zelené popelnici
končit nemá?
• Plast.
• Nápojový karton označený
značkou Tetrapack (nyní
třídíme společně s plasty).
• Papír.
• Sklo.
• Drobné kovy.
• Plechovky.
• Elektrospotřebiče.
• Stavební suť.

•
•
•
•
•
•

Jedlý olej.
Tráva, listí, větve (BIO odpad).
Pneumatiky.
Baterie a akumulátory.
Zářivky a výbojky.
Staré léky.

Jsou ovšem věci, u kterých si
nemusíte být jistí, kam vlastně
patří, takže například:
• Papírové kapesníčky
(nevlhčené!) – opět mohou
skončit v kompostéru
(přiměřené množství).
• Pečicí papír (nemastný)
– další věc, která se jeví
býti papírem, nicméně lze
pohodlně zkompostovat.
• Účtenky – jsou vyrobeny
z termopapíru, tudíž
nemohou končit v pytli/
kontejneru
s papírem,
ale v popelnici na směsný
odpad.
• Obaly od brambůrků apod.
– zvenčí plastové, zevnitř
vypadají jako hliník. Vězte
ale, že tento typ obalů je celý
plastový a patří tedy do pytle/
kontejneru s plastem.

Bumerang 42 . 04/2021
Fotosoutěž
Odhalte zajímavá
zákoutí obce
Chtěli bychom vám zpestřit
tuto zvláštní dobu, proto jsme
se rozhodli vyhlásit další fotosoutěž! Tentokrát jsme jako
téma zvolili „Zajímavá zákoutí obce“. Na vaše vidění
Velké Polomi se budeme
těšit na e-mailové adrese
velkapolom11@gmail.com
do 30. června. Nejlepší fotografie odměníme pěknými
cenami, všechny zaslané fotky pak uvidíte na našem facebookovém profilu, webových
stránkách obce a také na
stránkách Bumerangu.
Každý účastník soutěže smí
zaslat maximálně dvě fotografie. Prosíme, abyste ke každé
fotografii připojili výstižný popisek. Nezapomeňte nám také do
mailu uvést své jméno, adresu
a telefonní kontakt, abychom
vám v případě výhry mohli
pogratulovat a domluvit se na
předání ceny.

10
Půjčovat knihy
si můžete stále
Pokud navštěvujete knihovnu
častěji, víte, že od začátku roku se
uskutečnilo několik změn. V souvislosti s epidemiologickými opatřeními byla knihovna střídavě uzavřena, nebo otevřena jako výdejní
okénko. Aktuálně (stav k 13. dubnu) do knihovny můžete dokonce
osobně jít, a to v úterý od 9 do 13
hodin a ve čtvrtek od 13 do 18 hodin. Maximální počet osob, které
mohou být najednou uvnitř, je pět.
Knihovnu si můžete klasicky projít a čtivo si sami vybrat, není nutné cokoliv dopředu objednávat.
V případě, že preferujte bezkontaktní výpůjčky lze i nadále knihy
předem objednat a následně si je
v „igelitce“ vyzvednout.
Hodně viditelná změna se
uskutečnila v osobě knihovnice,
se kterou se při půjčování potkáváte. Dlouholetá knihovnice paní
Marie Hablawetzová odešla do
důchodu. „Čas je v tomto bohužel
neúprosný. Všichni jsme byli na
naši paní Marušku zvyklí a mnozí
jsou teď trošku v šoku, když je v
knihovně čeká jiná tvář. Nicméně je
to tak,“ říká starostka obce Kateřina Honajzrová. Novou knihovnicí
je od ledna Renata Chmelová,
kterou můžete znát už z obecního
úřadu. „Chtěla bych touto cestou
paní Hablawetzové poděkovat za
dlouholetou práci a také zástup
spokojených čtenářských duší.

Řadě
polomských
knihomolů
bude určitě moc chybět. Zároveň
chci ale přivítat novou knihovnici paní Chmelovou a popřát jí, ať
se jí daří a základna čtenářských
příznivců je co nejširší,“ popřála
starostka. Nová paní knihovnice se
na všechny těší, i když je situace
poměrně neobvyklá, je připravena
nabídnout knihy pro odpočinek
a relaxaci, ale i tituly, které potřebujete např. ke studiu, a to ve spolupráci s Knihovnou Petra Bezruče
v Opavě. Stále platí, že se můžete
na cokoliv zeptat nebo se s ní poradit a to osobně, mailem nebo
telefonicky. „Knihovna se snaží
přizpůsobit nařízením a všem
opatřením. Zároveň, ale pořád fungujeme stejně. Hledáme pro vás
nové tituly, rádi poradíme, jakou
knihu si vybrat. Snažím se taky reagovat na požadavky, že vás paní
Hablawetzová už znala a věděla,
co rádi čtete, proto se s ní vždycky spojím a chci vaše čtenářské
chutě uspokojit,“ směje se Renata
Chmelová. Dodává, že aktualizací
pomalu prochází i knihovní web:
„chceme, aby byl pro uživatele co
nejpříjemnější.“
Aktuální informace o fungování knihovny můžete najít na webové stránce knihovnavelkapolom.webk.cz či webu nebo facebookovém profilu obce.
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Včelaři vítají jaro
Milí přátelé a příznivci včelařství, paní Zima již obrátila poslední
list v kalendáři a, ačkoliv to zatím
nevypadá, tolik očekávané jaro je
tady. Stejně jako vy, i my včelaři
již nedočkavě vyhlížíme příhodné
podmínky, abychom mohli prohlédnout včelstva a zhodnotit naše
úsilí z druhé poloviny předcházejícího roku. Je tomu skutečně tak,
až nyní se projeví práce každého
z nás. Zda včely řádně ošetřil,
dodal potřebné zásoby a v průběhu
zimy si počínal tak, aby včelky
nestrádaly. Stejně jako každý rok
se podle nařízení Státní veterinární správy uskutečnilo vyšetření
na spád roztoče Varroa destructor.
Výsledky na našich stanovištích
jsou více než uspokojivé, z čehož
lze usuzovat na dobré vedení včel-

Kafira pomáhá
lidem se zrakovým
postižením
Kafira, o. p. s., je neziskovou
organizací založenou v roce 2002
se záměrem pomáhat dětem
a dospělým s těžkým zrakovým
postižením. I nyní v době pandemie covid-19 poskytuje zdarma
své služby a pomůže vám zvládnout váš handicap.
V Kafiře se snažíme vytvořit

stev. Je rovněž potěšující, že stále
více našich členů začíná vnímat
včelaření jako součást přírody, a
nikoliv jako způsob ekonomického
profitu. Stále více jsou pro léčbu
používány nové produkty zejména
na přírodní bázi, což lze hodnotit
pozitivně. Včasná a účinná léčba je totiž závislá na schopno sti
včelaře zasáhnout do života včelstva ve správnou chvíli. Již není
rozhodující datum v kalendáři, jako
tomu bylo dříve v nařízených metodikách pro léčení včelstev. Zde je
ovšem nutné důrazně upozornit na
skutečnost, že nelze neléčit. Různá
média občas svými příspěvky matou posluchače a zdravé vedení
včelstev je vztahováno k jejich
neléčení s tím, že si včely poradí
samy. Není tomu tak. Včelaříme
na malém prostoru a pochybení
každého včelaře má dopad na
všechny ostatní, a hlavně na sa-

motná včelstva. Uvádím zde zejména proto, že ne všichni včelaři
jsou členy našeho spolku a jakožto
chovatelé mají své povinnosti.
Včelaření jde zkrátka do módy,
naše děti by řekly, že je to „cool“.
Každopádně se jedná o krásnou
zálibu, u které radost mnohonásobně předčí vynaložené úsilí. I nadále
platí naše podaná ruka všem, kteří
by se rádi o této činnosti více dozvěděli.
Vážení spoluobčané, po všech
stránkách máme za sebou náročné
období. Proto vám všem přeji
krásné jaro a načerpání nových
sil stejně, jako je tomu právě nyní
u našich včelstev. Oslaďte si život
lžičkou medu od našich včelek!
Za Český svaz včelařů, z. s.,
základní organizaci Velká Polom
Tomáš Jurčík, předseda spolku

zázemí, které povzbuzuje, mo- lení lektoři naučí klienta samotivuje a dodává „chuť do živo- statnému pohybu ve venkovním
ta“. Poskytujeme registrované i vnitřním prostředí, zvládnutí
sociální služby, které podporují informačních a komunikačních
soběstačnost a samostatnost technologií či poskytnou výuku
a zvyšují šance nalézt vhod- Braillova písma. Služby poskytuné pracovní uplatnění. Zrakově jeme bezplatně, a to jak ambupostiženým nabízíme podporu lantně, tak v terénu v rámci celého
v péči o sebe, o domácnost a při Moravskoslezského kraje ve střezvládání činností běžného dne. discích v Ostravě, Opavě, Novém
Pomůžeme s výběrem vhodné Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli
kompenzační pomůcky, jejím našich služeb jsou dospělí a sezapůjčením a předvedením, stej- nioři se zrakovým nebo zrakovým
ně jako s vyřízením žádosti na kombinovaným postižením. Bližší
její pořízení. Naši odborně vyško- informace získáte na www.kafira.cz.

NAŠIMI KLIENTY JSOU DĚTI OD 7 LET,
DOSPĚLÍ A SENIOŘI SE ZRAKOVÝM
NEBO KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

DMS KAFIRA 30
DMS KAFIRA 60
DMS KAFIRA 90
na telefonní číslo 87 777
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE
POMÁHAT

VÍCE INFO NA
WWW.DARCOVSKASMS.CZ
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Ve smutné době veselé Velikonoce s „Vajíčkovníkem“
Každým rokem jsme před Velikonocemi v naší mateřské škole
pořádaly odpolední velikonoční
dílničku. Měly jsme připraveno
několik stanovišť, kde si děti
mohly za pomocí rodičů vyrobit spoustu velikonočních ozdob
a odnést si je k dekoraci domů.
Nikdy nechyběla legrace, dobrá
nálada a občerstvení s buchtami,
kávou a čajem. Během tvoření
jsme si vždy stihli i společně popovídat a nechat se unést přípravami na nadcházející velikonoční
svátky. Už minulý rok tomuto
setkání epidemiologická situace
nepřála a akce nemohla být uskutečněna.
Bohužel ani tento rok nám
není nakloněn. Vzhledem k tomu,
že i letos nebyly prognózy s vývojem pandemické situace optimistické, vyhlásily jsme již v únoru v MŠ „Soutěž o nejkrásnější
velikonoční vajíčko“. Děti měly

za úkol doma s maminkou a tatínkem vyrobit své originální vajíčko, které mělo zdobit naše dvě
břízky u vchodu do MŠ.
A když jsme musely naši MŠ
1. března uzavřít z důvodu vládního nařízení, začaly jsme mít
obavu, že krásná díla dětí nikdo
neuvidí, nikdo se jimi nepokochá
a nikoho pohled na tu krásu nezahřeje u srdce. S jakou radostí
jsme přivítaly oslovení naší paní
starostky, že si děti svá vajíčka
ze soutěže mohou nosit a vázat
na „Vajíčkovník“ umístěný na
naši náves. Proto jsme nelenily,
vzkazy rozeslaly co nejdřív všem
rodičům, ať je „Vajíčkovník“ co
nejhezčí.
Děti byly určitě potěšeny
nejen dárečkem, který pro
ně přichystaly maminky ze
Zapsaného spolku při MŠ ve
Velké Polomi, ale i zájmem ostatních, kteří si jejich snažení všim-

li. Stoprocentně zazněla i nějaká pochvalná slůvka babiček,
dědečků a možná i ostatních.

Těšíme se na jaro
a „lepší časy“

teď pro část dětí pouze formou distanční výuky. A jak distanční výuka
u nás v MŠ probíhala a probíhá?
Každý týden jsme posílali předškolním dětem úkoly k procvičování grafomotorických dovedností, k předmatematické a předčtenářské přípravě a celkové přípravě pro
budoucí prvňáčky. Na naše mladší
děti jsme také myslely, a proto
i pro ně chystáme každý týden
různé zábavné úkoly a hry, aby jim
doma čas bez školky lépe utíkal.
Ne všechny úkoly jsou pouze na
papíře, spousta je zaměřena na

tvoření venku z různých přírodních materiálů, posíláme tipy na
výtvarné tvoření doma nebo jak
si protáhnout svá tělíčka. Každý
týden připravujeme pro všechny
děti zábavnou hru motivovanou
nějakým povoláním a děti nám za
pomocí svých rodičů posílají zpětnou vazbu ve formě vzkazů a fotek na naše třídní e-maily.
Podle ohlasů rodičů a dětí se
velmi líbila hra „Na pošťáky“, kdy
měly děti za úkol na vycházce
po naší obci vhodit do schránek
svých kamarádů a svých učitelek
obrázky s pozdravem nebo vzkazem. Na závěr bychom chtěly
poděkovat za skvělou spolupráci rodičů při plnění všech úkolů
a milé pozdravy, které nám posílají. Už se všichni moc těšíme, až
se situace zlepší a my se opět setkáme v naší školce.

Za okny ještě občas poletují
sněhové vločky, ale my už se moc
a moc těšíme na jaro. Těšíme
se na první jarní kytičky na naší
zahrádce, těšíme se, až nám rozkvetou narcisy a petrklíče v truhlíku na okně, až se zazelenají
louky a rozkvete první strom.
Těšíme se každý sám v kruhu
své rodiny, ale spojení s okolním
světem a taky se školkou máme

Michaela Rychlá, zástupce
ředitele pro MŠ

Zápis do mateřské
školy U Rákosníčka se
uskuteční online 3. května.
Více informací naleznete
na webu školy
www.zsvelkapolom.cz.

Kolektiv učitelek mateřské
školy U Rákosníčka
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Plotovky
Velká Polom

pro děti, a hlavně také zachovat
tradici vánočního jarmarku i přesto, že se jednalo o online variantu.

Jak to celé začalo? Velká Polom je hodna svého názvu. Je
opravdu velká. Věřím, že i proto
se zde lidé mezi sebou dnes už
tak moc neznají a samotná potřeba poznávat se není tak velká.
Pro nové obyvatele tak není jednoduché začlenit se. Když přišel
covid, chtěla jsem lidem pomoci,
ale znala jsem jich zde pouze pár,
tak mě napadlo vytvořit Plotovky
a díky nim se trochu sblížit. Dávala jsem na náš plot doma šité
roušky a gumové rukavice. Přidala jsem také bednu s knihami jako
další možnost zpříjemnění této
těžké doby.
Poté přišla druhá vlna covidových strastí a všichni začali tušit,
že nás nečeká tradiční vánoční
veselí a akce s Vánocemi spojené. Na ten popud jsem napsala
projekt Plotovky, který obsahoval
online jarmark. Vizi jsem představila naší paní starostce a ta ji
s nadšením uvítala. Nápad tedy
byl, ale jak jej realizovat? Oslovila
jsem proto spolek Mateřská škola Velká Polom, z. s., jehož jsem
již byla nějaký čas členkou. Holky
ze spolku se neváhaly zapojit
a odvážně se pustily do vytváření́
výrobků k prodeji a touto aktivitou
celou akci podpořily. Pomohly tak
spolku získat pěknou sumu peněz

Jarmark byl samozřejmě určen
pro kohokoliv z Velké Polomi
a šanci si přivydělat dostal každý
občan nebo další spolky působící
v obci. Co mě mile překvapilo bylo,
že se velká část zúčastněných
prodejců rozhodla část, nebo
v některých případech i celou
částku, darovat spolku. Za to jim
všem patří poděkování. Máte nejen zlaté ruce, ale také srdce.
Důležitá byla i pomoc paní starostky, která akci podpořila a v rámci
svých možností a možností obce
udělala on-line jarmarku reklamu.
Plotovky, respektive myšlenka
on-line jarmarku, se chytily i v jiných obcích, čímž jsem se snažila vytvořit i určitý druh spolupráce
mezi obcemi. Díky tomu víme, že
máme přátele v Hošťálkovicích,
kde bych ráda poděkovala panu

starostovi, že mě s tímto nápadem
neposlal „do háje“ a využil jej pro
svou obec.
Ve spolku Mateřská škola Velká
Polom, z. s., jsme se rozhodly, že
formát využijeme i pro svátky velikonoční. Tento článek vznikl před
konáním Velikonočních Plotovek,
ale věřím, že bude účast prodejců
a kupujících minimálně stejná jako
tomu bylo u Plotovek Vánočních.
Je důležité se době přizpůsobit
a nečekat jen na to, co bude.
Chtěla bych vám všem poděkovat, že se chcete plotovek účastnit, a to i navzdory okolnostem,
které dnešní doba přináší. Tradice
jsou přece jen iluzí určité stálosti, a právě svátky a jejich užití
nás dokáží udržet v oné pomyslné jistotě. Důležitou součástí života jsou vzájemné vztahy a v těchto dnech obzvlášť. Díky plotovkám
vznikla nová přátelství a možná se
už na sebe nebudeme přes plot
jen usmívat, zdravit se, ale případně můžeme i využít šikovných rukou, které zde v obci máme.
Možná zjistíme, že na silnici není
tolik děr, jak se zdá, na Slunečné
slunce nezapadá a u sousedů
mají stejně dobré ovoce jako
u nás. Budeme se znát o trochu
více a ta naše Velká Polom, bude
zase o kousek menší.
Kristina Sváčková
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Činnost spolku
v době covidové
I v letošním roce má Spolek
rodičů a přátel školy (SRPŠ) při
MŠ ve spolupráci s mateřskou
školou naplánováno několik již
tradičních akcí. Bohužel covidová
situace v naší zemi se nevyvíjí
tak dobře, jak bychom si představovali, a proto se neustále
i jako spolek musíme přizpůsobovat vládním nařízením.
Začátkem roku jsme se těšili, až v Sokolovně uspořádáme
Maškarní rej. Děti se mohly těšit
na vystoupení klauna Pepina
Prcka, bohatou tombolu, soutěže
a následné odměny. Ač již byla
akce připravena, vládní opatření
ji na poslední chvíli zrušilo. Další
naplánovanou akcí byly Velikonoční dílničky, které mají u ro-

Desáté výročí
slavnostního
otevření

Je to jako ve sportu – do
výsledkových tabulek se provede
zápis a věc je vyřízená. Za pár
let již nikoho nezajímá, za jakých
okolností bylo výsledku dosaženo,
s jakým úsilím, za jakého počasí,
kolik bylo proměněno šancí nebo
kolik bylo faulů. Bere se jenom
výsledek.
Stejné to po čase bude i s děním v obci. Nikdo si ani nevzpomene, že dne 3. září 2011 byla
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dičů i dětí také velký úspěch.
Vlivem dalších restrikcí byla akce
pozměněna, neboť od 1. března
byly uzavřeny všechny školky.
Děti si nakonec doma ozdobily
vajíčko, které vyfotily a po splnění
úkolu si ve výdejním okénku
mateřské školy mohly vyzvednout odměnu.
Do období Velikonoc jsme
zařadili netradiční on-line jarmark –
Velikonoční plotovky. Tento článek
píši ještě před uskutečněním tohoto jarmarku, ale věříme, že i prodej výrobků s jarní tématikou
bude minimálně stejně úspěšný
jako Plotovky vánoční. Akce je
naplánovaná, aby se přizpůsobila
aktuální situaci, nedocházelo ke
shromažďování osob a v maximální míře se zamezilo případnému
přenosu nákazy. Poděkování
patří všem občanům, kteří se
zúčastní, a převážně všem, kteří

se rozhodli svým výdělkem, ať už
celým nebo částečným, přispět
spolku, který za tyto peníze pořídí
vzdělávací a kreativní pomůcky
dětem ve školce.
Všichni doufáme, že děti se
v blízké době do školky vrátí a s hezčím počasím přijde i trošku rozvolnění nařízení, abychom si všichni
mohli užít program naplánovaný
na konec školního roku, např.
den dětí, sportovní den nebo rozloučení s předškoláky.
Nezbývá než si vzájemně
popřát hodně zdraví a hodně sil
zvládnout i tyto těžké časy, děkujeme vám rodičům, ale také obci
Velká Polom za finanční podporu
pro SRPŠ, ale hlavně pro naše
děti.

slavnostně otevřena nová budova mateřské školky, natož aby se
někdo zabýval tím, jaké byly okolnosti pro vznik potřeby a vlastní
realizaci díla. Ani kronikářský zápis a několik fotografií nedovede
dostatečně zhodnotit výsledky
práce, na jejímž konci stojí krásná
budova s kompletním, až přepychovým vybavením pro děti. Bezesporu největší starosti s celým
děním okolo výstavby, od návrhu
až po předání do užívání, měla
velkopolomská starostka Ludmila
Bubeníková. O tom snad nepochybují ani její ctitelé, ani odpůrci.

Dnes se sice můžeme bavit o tom,
co mohlo být provedeno tak, či
onak, lépe nebo levněji, ale to už
jsou pouhé zbytečné řeči. Důležitý
je jen výsledek. Dílo se podařilo!
Čas běží tak neúprosně kupředu, vždyť první žáčci od „Rákosníčka“ jsou i patnáctiletí. Tak si,
prosím, připusťme i toto malé jubileum.

Za SRPŠ při MŠ
Karla Jevická

P. S.: Nová školka byla ve
„zkušebním provozu“ už od května,
ale oficiální otevření se uskutečnilo až na začátku nového školního
roku.
Jiří Kadula, sen.
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Skauti plní sérii
výzev
Už je to rok, co máme kvůli
pandemii Covid-19 pozastavenou
činnost. Pro všechny je toto období
velmi vyčerpávající. Ačkoliv jsou
naše možnosti velmi omezené,
přesto všechno se ze všech sil
snažíme udržovat s dětmi kontakt.
Jelikož jsme se s vedením
shodli na tom, že děti tráví velké
množství času u PC v rámci školní on-line výuky, nechtěli jsme
je zatěžovat dalšími schůzkami v podobě on-line skautských
programů. Rozhodli jsme se, že
budeme dětem posílat poštou
dopisy-výzvy. V těchto výzvách se
snažíme motivovat k pohybu, výtvarné aktivitě či pomoci ostatním.
Jsem velmi ráda, že se děti aktivně zapojují a posílají nám fotky.
Výzvy jsou různého charakteru, v jedné z nich děti připravovaly
občerstvení pro Covid oddělení ve
FN Ostrava, v další měly za úkol
vyrobit draka. Potom následovala Vánoční výzva, u které si děti
navzájem posílaly drobné dárečky.
V dalším dopise čekaly úkoly,
které byly spojeny s turistickou vycházkou. Děti měly jít na procházku a něco zajímavého vyfotit, vyrobit obrázek z přírodnin a posbírat

odpadky na které cestou narazí.
Další výzva měla připomenout
táboření, spaní ve spacáku a také
adresáty zaúkolovala přípravou
obědu nebo večeře naservírované přímo do ešusu. Poslední
výzva, která měla název „hejbni kostrou“ měla děti motivovat
k tomu, jít alespoň pětkrát týdně
ven, vyfotit zajímavé místo, které
jim připomíná skauting a také
zvěčnit stopu lesních zvířat a vodní prvek v přírodě.
Před Velikonocemi přistál
dětem do poštovních schránek dopis, který byl zaměřen na kreativní
tvorbu. Děti pak své výrobky
mohly prodat na velikonočním jarmarku, takzvaných Velikonočních
plotovkách. V této výzvě se účastníci poprvé mohli připojit i on-line
s kamerou.
A co plánujeme, pokud to situace dovolí?
• Duben – výstup na skautskou mohylu Ivančenu, nebo
on-line schůzka celého oddílu
a výzva,
• květen – mše sv. v Hájku nebo
dobrodružná hra po Velké
Polomi (samostatné plnění),
• červen – táborák pro rodiče
s dětmi „pod Majerákem“,
nebo další skautská výzva,
• červenec – tábor (3. července
stavění tábora, 4. až 11. července samotné táboření).

V našem oddílu nezahálí
ani vedoucí. V současné době
se intenzivně scházíme na
on-line schůzkách a pracujeme
na přípravě letního tábora a akcí,
které bychom chtěli uspořádat před
táborem. Jelikož náš oddíl stále
roste, je třeba opět rozšířit táborovou základnu a vyřešit především
hygienické zázemí (zejména WC
a umývárny). Letos jsme spojili síly s oddílem z Domoradovic
a budujeme táborové zázemí,
které společně postavíme a turnusově se na tábořišti vystřídáme.
Děti se mohou těšit na spoustu
změn jak v podobě nového zázemí
a vybavení, tak ve vylepšení táborových her a aktivit.
Víme, že už všechno trvá moc
dlouho, ale není nic důležitějšího
než lidské zdraví. Prosím tedy
všechny naše skauty, příznivce,
známé i vás, milí čtenáři, nechejte vztek a hněv za dveřmi, tím
nic nevyřešíme. Buďme tolerantní, ohleduplní a držme při sobě.
Radujme se z maličkostí a udržujme pozitivní mysl. Jednoho dne
vysvitne slunce a vše bude jako
dřív… a nás skauty, bude čekat
další dobrodružství.
Za skautský oddíl
Heřmánek Velká Polom
Veronika Hrubá,
vedoucí oddílu
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Ivo Čermák
má betlém doma
celoročně
V naší obci máme opravdu hodně šikovných sousedů, každý z nás
by určitě uměl nějakého najít. Ale
věděli jste, že u nás máme betlém?
Jeho autorem je Ivo Čermák, který
má ve svých 72 letech výrobu
a rozšiřování betlému jako koníček
v důchodu. Do Velké Polomi se
přistěhoval před 48 lety z Ostravy,
prakticky celý pracovní život působil jako elektrikář. Jak sám říká,
v naší obci se mu žije dobře, ale
protože zde nechodil do školy, znal
jen pár sousedů. To se změnilo
poté, kdy se se spolužákem Pavlem přihlásili do Seniorky. Od té
doby se rozsah jeho známých
znatelně rozšířil. Kde nachází inspiraci? A co jiného Ivo ještě dělá?
Rozhodla jsem se jej trochu vyzpovídat!
Ivo, poprvé, když jsi mi svůj
betlém ukázal, byla jsem opravdu
překvapena. Říkala jsem si, jaká
je to krása! Proč jsi se stavbou
začal? Jak dlouho to přibližně trvalo? Věřím, že výroba byla opravdu
časově náročná…
Celé to začalo tím, že se k nám
po revoluci dostaly italské figurky
svatých apoštolů a dalších postav. Mě se líbily tak moc, že jsem
jim asi od roku 2010 začal stavět
betlém. V tuto chvíli mám figurek
určitě více než sto kusů. Každý
rok nějaká přibude. Betlém jako takový jsem stavěl přibližně osm let.
Stavba probíhala a probíhá hlavně
v zimě, kdy je na vše čas a více
prostoru.
Dokážeš nám přibližně říct, kolik částí betlém má a jak velký prostor po rozložení zaplní?
Betlém má asi 18 objektů a rozlohu přibližně 4 x 4 metry.
Jaký materiál k výrobě používáš?
Používám převážně překližku

Ivo Čermák s částí svého betlému.
a dřevotřísku. První část, kterou
jsem vyrobil, byly jesličky a zatím
poslední vznikl vodní mlýn a větrné
mlýny.
Z mého pohledu se jedná o velice náročný koníček. Člověk musí
být nejen manuálně zručný, ale
musí mít i bohatou představivost
a taky notnou dávku trpělivosti. Jak
ses to naučil? Co tě na tom baví
nejvíce?
Je to vlastně pokračování mé
záliby, kterou je tvoření. Kdysi,
i s ohledem na mou profesi, jsem
vyráběl reprobedny, zesilovače,
různé napáječe a další elektro věci.

covce to bude. Také bych skoro
zapomněl na focení a video kamery,
se kterými jsem natočil mnoho
dovolených a spoustu událostí ve
Velké Polomi. Soukromá videa
a události Velké Polomi natáčím
od svých třiceti let. Napřed jsem
natáčel na osmičkový film, asi od
roku 1983, a to například spartakiádní cvičení žen nebo hasičské
závody. Později jsem natáčel na
běžný film. Na něm mám například
hasičské závody 1997 a 1999.

Vím o tobě, že jsi opravdu velmi
zručný a máš koníčků více. Navíc
jsi vášnivý sběratel. Co všechno
vyrábíš a jaké další koníčky máš?
Mezi mé největší koníčky patří
Betlém se momentálně skládá
hudba. Hrál jsem na pozoun v dez osmnácti různých objektů.
chovce a teď hraji na elektrické
klávesy. S mým spolužákem PavDěkuji Ivo, že ses s námi,
lem jsme hráli v Seniorce, kde, do- sousedy, podělil o svou práci
kud neonemocněl, hrál na kytaru. a nechal nás tak nahlédnout za svůj
Co se týká sběratelské vášně, tak „plot“. Přeji ti, ať se svým koníčkům
jsou to autíčka Škoda a Tatra a v ne- můžeš věnovat ještě mnoho let
poslední řadě pivní tácky všech a hlavně pevné zdraví a hodně
českých pivovarů. Tácků mám elánu.
doma opravdu velké množství.
Přesné číslo neznám, ale k tisíKristina Sváčková
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Letošní plesová
sezóna
Již rok se potýkáme s koronavirovou epidemií, kdy jsou v různých
sledech přijímána a uvolňována
opatření zabraňující šíření epidemie. Stále nemáme možnost
zúčastňovat se hromadných akcí,
kterými ve Velké Polomi byly také
společenské plesy. Vymýšleli jsme
program pro Obecní maškarní
ples a určitě jsme nebyli sami, kdo
se těšil, až se s ostatními zase
uvidí. Jak víte, nakonec si spolu
letos nezatančíme.
U následujících pozvánek si
někteří z vás mohou zavzpomínat
na léta „dávno“ minulá… A všichni
budeme doufat, že i tato současná
situace pomine a budeme se moci
opět setkávat při nejrůznějších
společenských událostech v naší
obci.

Foto pozvánek nám poskytl
pan Jiří Vojtek.
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V galerii osobností
Určitě by si zde zasloužil zaujmout místo, i když jeho jméno
většině našich občanů nic neříká.
Nenarodil se sice ve Velké Polomi,
ale své rané dětství i mládí prožil
zde, mezi kamarády a spolužáky.
Otec Jaroslav byl montérem ve Vítkovicích a maminka Tynka porodní
bábou známou ve Velké Polomi
a širokém okolí. O kom je řeč?
Přece o Jožkovi, synkovi z Rohule! Jméno Tvarůžka je v naší obci
i v obcích okolních dosti rozšířeno.
Jenže Jožkovi, který se po studiích
vydal do světa divadla, filmu a rozhlasu, se příliš nelíbilo. A když
se dostal opravdu na vysokou
uměleckou úroveň, přijal jméno
Šándor a to užíval již trvale. Patřil
k významným osobnostem Slovenského národního divadla v Bratislavě.
Slovák na českém jevišti byl
docela zvláštností, ale Jozef Šándor se zde zabydlel na poměrně

Vzpomínka
na osvobození
Vzpomínku na osvobození
obce letos bohužel vzhledem
k epidemiologické situaci uctíme
aktem bez účasti širší veřejnosti. V pondělí 26. dubna položí
zástupci obce květiny postupně
u jednotlivých památníků, občané mohou v případě zájmu
pokládat květiny v průběhu celého dne.
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dlouhou dobu. Kromě v Praze
aklimatizovaného Otty Lackoviče byl Šándor nejdéle v českých
divadlech působící slovenský
herec. Sotišský rodák se v době vojenské služby stal nejprve členem
Slováckého divadla v Hodoníně,
potom Městského divadla v Olomouci. Rok ve slovácké metropoli
pro něj znamenal méně než dva
roky v metropoli Hané, protože olomoucká scéna měla trvale dobrou
pověst a zvučné jméno. Dá se tedy
předpokládat, že si v roce 1946
přinesl do činohry Slovenského
národního divadla více než trvalý
náznak českého akcentu a stylu
hraní. Plných 38 let působil na slo- Jozef Tvarůžka alias Jozef Šándor.
venské reprezentační scéně. Jeho
bratislavské konzervatoři.
herecké výkony byly charakteristické rozvážností, stabilitou klidV závěru roku 2020 by měl
ného výrazu, který jej předurčoval
Jozef Šándor – Jozef Tvarůžka – již
ke ztvárňování povahově a mravně
sté narozeniny. K tomu mu chybělo
vyrovnaných postav. Ještě, než
dožít pouhých osm let.
divadlo opustil, věnoval se i tvorbě filmové, rozhlasové, televizní
Jiří Kadula, sen.
a roky působil jako pedagog na

- reklama -

Přehledný výběr | Rychlé dodání | Výhodné akce
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Hadovka pro dobrou náladu
6
4
8
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3
14
13

Slova doplňte do křížovky
podle počtu písmen a pod čísly
1 - 14 vám vyjde tajenka.
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3 - DŮM, EVA, PĚT, RET, SET
4 - AKCE, DIVÁ, KRYT, OKNO,
OVCE, OVES, SAZE, STAV,
VADA, VODA
5 - BRLOH, DÁLKA, DÍRKA,
ODDÍL, ODTAH, PAVEL,
PÁTEK, POCIT, TOMÁŠ,
VOUSY
6 - BALADA, LOUPÁK, OZDOBA,
STŘEDA, ZÁVADY
7 - BAKELIT, LEPIDLA, PROSTOR,
OBSTŘIK, PŘÍRODA,
SLOVÁCI, TÁHNOUT
8 - ESTONSKO, HLAVIČKA,
OBŽALOBA, TĚLOCVIK
9 - TURISTIKA, VYSTŘELIT
10 - CESTOVATEL, INSEKTICID

Učitelka se dostane do pekla,
všude vidí nepořádek, každý před
někým utíká, většina strašlivě řve,
někoho bijí.
Sedne do kouta a pozoruje.
Jde kolem Lucifer: „Ale ženská,
vy přeci patříte do nebe, jak jste
se dostala do pekla?“
Učitelka se ptá: „Tohle je peklo? Myslela jsem, že je …“
(dokončení v tajence)

Pro všechny zapálené sportovce bude volně
k dispozici volejbalové antukové hřiště,
poslední v rohu za tenisovými kurty.
Bude zde umístěna volejbalová síť
a kdokoli si na něj může jít zahrát.

Ukliďme

Velkou Polom
24. dubna 2021
Sejdeme se v 9 hodin
před obecním úřadem
Pytle a rukavice zajištěny.
Pokud máte zájem zúčastnit se úklidu
v jiném termínu, kontaktujte obecní úřad
K

Kateřina Honajzrová
608 745 118

Své příspěvky
příspěvky posílejte
posílejte na
na starosta@velkapolom.cz
starosta@velkapolom.cz
Své
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