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Vyhodnocení volebního období
Vážení občané,
v tomto volebním
období se Vám dostává do rukou poslední vydání našeho
zpravodaje Bumerang, kterým se Vám
snažíme podávat aktuální objektivní informace o naší obci.
Jak už bývá zvykem, na konci určitého
časového úseku se obvykle většina z nás v
myšlenkách vrací zpět a hodnotí. Dovolte mi,
abych na tomto místě i já provedla stručné
zhodnocení posledních čtyř let našeho působení.
Když jsme v roce 2006 znovu, téměř ve
stejném složení, zahájili další etapu našeho
vedení této obce, říkali jsme si, že asi těžko
budeme stejně úspěšní jako v letech 2002 –
2006, kdy se nám podařilo přemístit poštu z
nevyhovujících prostor do rekonstruovaného
objektu na ul. Osvoboditelů, vybudovat velkou část chodníku na ul. Osvoboditelů, opravit cestu na ul. Na Havírně a na ul. Nad
Úvozem, úseky chodníků na ul. Opavské
včetně výstavby nového středového ost-

růvku, vyměnit autobusové čekárny, opravit
nejstarší část základní školy, naše krásné
kulturní středisko (díky tomu přemístit do
těchto bezbariérových prostor zdravotní středisko) a jeho nebližší okolí, opravit cesty a

INFORMACE K VOLBÁM
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva obce se budou
konat ve dnech 15. a 16. října 2010. Obec
Velká Polom má jeden volební okrsek a
volební místnost je umístěna již tradičně
v suterénu Kulturního střediska, vchod
z ulice Pod Mostem. Hlasování bude probíhat v pátek 15.10. 2010 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 16.10.2010 od
8.00 do 14.00 hodin. Hlasovací lístek obdrží občané nejpozději tři dny před konáním voleb do svých poštovních schránek.
V naší obci se volí 15ti členné zastupitel-

stvo, tzn. že na hlasovacím lístku může být
křížkem označeno nejvíce 15 kandidátů.
Hlas můžete dát jak volební straně, tak i
jednotlivým kandidátům. Informace o způsobu hlasování budou přiloženy k volebnímu lístku. Pro úplnost je třeba dodat, že
je možné hlasovat i do přenosné volební
schránky. O tu může volič požádat se závažných, zejména zdravotních důvodů, buď
na obecním úřadě nebo ve dnech voleb
okrskovou volební komisi.
Libuše Výtisková

objekty v bývalém areálu skladů na Hradské.
K tomu spoustu dalších drobných věcí, jako
opravy pomníků, pořízení techniky, automobilu pro potřeby obecního úřadu atd.
Pokračování na straně 2
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MÁLO ČÍSEL...

Za pár týdnů skončí volební období 2006
– 2010 a začne se psát další kapitola naší
obce s novým zastupitelstvem. Seznámím Vás
s několika čísly, která by Vás mohla zajímat.
K 31.12.2006 měla naše obec 1621 obyvatel a k 31.8.2010 jich má 1836, tj. nárůst o
215 našich nových spoluobčanů. Přibývá nám
i počet narozených dětí. Zatímco v roce 2006
se jich narodilo 18, k 31. prosinci 2009 jich
bylo 23 a letos do konce prázdnin již máme
17 nových miminek. I pro ně začínáme stavět
novou školku. V roce 2006 bylo v naší obci
76% ekonomicky aktivních obyvatel, 11%
dětí a 13% důchodců. V letošním roce to je
79% ekonomicky aktivních obyvatel, 12%
dětí a 9% důchodců. I z těchto čísel je patrné,
že naše obec „mládne“. Přejme jí i nám všem,
aby se nám tu dobře žilo, pracovalo i odpočíLibuše Výtisková
valo.

Pokračování ze strany 1

Mysleli jsme si, že toto období bylo
výjimečné a budeme na něj vzpomínat
jako na mimořádně úspěšné. Dnes
můžeme s klidem a sportovní terminologií říci, že jsme výsledek nejen obhájili, ale i hodně překonali.
Podařilo se nám dobudovat chodník
na ul. Osvoboditelů až po okrajovou část
ve směru na Háj ve Slezsku, s dotací jsme
realizovali cyklistickou stezku jako spojnici
pro cyklisty mezi Ostravou a naším regionem.
Vybudovali jsme nové zařízení, které naši rybáři využívají ke své činnosti, proto mu říkáme Rybářská bašta. S pomocí dotace
z MMR jsme opravili kapli sv. Jana a sociální
zařízení v areálu na Hradské. Zrekonstruovali jsme objekt obecního úřadu. V rámci
snahy o zvýšení bezpečnosti osob a ochrany
našeho majetku jsme zajistili rekonstrukci
veřejného osvětlení (již nedochází ani v největší bouřce k jeho výpadkům), s dotací Moravskoslezského kraje jsme na čtyři přechody umístili výstražná blikající svítidla, přechody jsou nasvětleny speciálními svítidly.
A co víc – jsme první a jedinou malou obcí
v Moravskoslezském kraji, které byly v rámci
jedné výzvy schváleny všechny podané žádosti o dotaci z prostředků EU. Víceúčelové
hřiště u základní školy je dokončeno, další
dvě stavby (rekonstrukce základní školy
a zázemí pro sportovce) probíhají, obě by
měly skončit v říjnu. Současně s tím byla zahájena výstavba tolik očekávané mateřské
školky. Především rekonstrukce základní
školy nám připravila spoustu překvapení, odchylky od projektu, změny technologickým
postupů, barevné řešení dlažeb a obkladů,
atd. atd. Ale tak už to s rekonstrukcí starých
objektů bývá – podklady v době zpracování
projektové dokumentace buď nejsou žádné
nebo velmi nekvalitní a skutečnost pak bývá
hodně odlišná. Pokud se tyto záležitosti hradí
z vlastních prostředků, je vše mnohem jednodušší. Ale dotační podmínky jsou tvrdé
a každá změna musí být odsouhlašena řídicím orgánem, se kterým tak musíme být
téměř denně v kontaktu. Navíc jsme se rozhodli pořídit do základní školy nový nábytek
pro školní jídelnu, zavést internet i zabezpečovací systém.
Nové stavby v tomto směru bývají jednodušší, i když i tam vyvstávají různé problémy,
především tzv. vyvolané investice, které je
nutno operativně řešit. V rámci přípravy výstavby školky jsme museli zajistit přeložku
nízkého napětí, plynárenského zařízení, kanalizace atd. atd. To všechno představuje mimořádné nároky na finance. Věříme, že se
nám podaří všechno zvládnout, vyhodnotit, vyúčtovat a profinancovat bez větších problémů.

Pokud tedy spočteme
hodnotu investic a větších oprav za uvedených
8 let, jedná se o cca 122
mil Kč, z toho cca 78 mil
Kč představují dotace. Na
obec naší velikosti to je
slušný výsledek.
A teď k jiným oblastem.
Myslím, že jsme nezůstali nic
dlužni ani společenskému a kulturnímu vyžití. Vydali jsme dvě knihy, několik DVD, organizovali jsme kulturní vystoupení, vánoční
koncerty v kostele sv. Václava, karnevaly
a bály. Postarali jsme se o mimořádnou publicitu našemu rodákovi Valentinu Držkovicovi
nejen vydáním knihy „Malíř slezské dědiny“,
ale i velmi úspěšnou výstavou jeho obrazů,
kterou navštívila spousta nejen našich občanů, ale i lidí ze širokého okolí i díky tomu,
že výstavě a knize předcházela reportáž ve
sdělovacích prostředcích. Oslavili jsme důstojným způsobem 720 let od první zmínky
o obci a s našimi hasiči 120. výročí založení
jejich sboru.
Vydávali jsme obecní zpravodaj Bumerang v kvalitnějším barevném provedení, věnovali jsme se prezentaci naší obce –
vystupovali jsme v televizi, v rozhlase, o dění
u nás vyšlo mnoho novinových článků.
Je třeba se zmínit i o dobré dlouholeté
spolupráci s majitelem pozemků v Mlýnku.
Počet našich obyvatel překročil v červenci tohoto roku již počet 1800. Tento trend dále
pokračuje. Mnoho starostů jiných obcí nám
tento stav závidí. I přes některé drobné problémy je to stav potěšující. Na rozdíl od obcí,
které vymírají, mladí odcházejí do jiných oblastí, kde najdou školní i předškolní zařízení,
sportovní vyžití, zdravotnické služby, obchody
apod. Toto vše u nás máme a je třeba si této
skutečnosti vážit, není to až taková samozřejmost, jak by se na první pohled mohlo zdát.
A ještě jedna věc, ze které máme obrovskou radost. I zahájení prací na tvrzi i objektu
bývalé sýpky, které hrozilo zbourání, spadá
do tohoto volebního období. Práce pokračují
nenápadně, přesto systematicky a ve velkém měřítku. Obnovené klenby v prostorách
sýpky jsou úžasné a my všichni se již nesmírně těšíme, až nás majitel uvítá při zahajovacím ceremoniálu a my usedneme ve
starodávném prostředí k dubovému stolu.
Taktéž v naší farnosti se „dějí zázraky“.
Otec Mariusz se pustil s vervou do odstraňování základních nedostatků na faře ve
Velké Polomi. Podařilo se zajistit vytápění plynem, opravit některé části interiéru a v letošním roce jsme pomohli k získání dotace

na výměnu oken, která díky své zchátralosti
nešla otvírat, což znemožňovalo větrání
a způsobovalo vysokou vlhkost v objektu.
Pak ještě opravit střechu a fasádu: tento
krásný památkově chráněný objekt si to určitě zaslouží. A my přejeme našemu duchovnímu otci dostatek sil, aby se i s těmito úkoly
zodpovědně „popral“.
Vážení občané, můžeme být všichni hrdi
na svou obec i na to, co všechno se podařilo.
Já bych i na tomto místě ráda poděkovala
všem zastupitelům za spolupráci, některým
za nesmírnou morální podporu, jiným za to,
že přijali naši společnou myšlenku – vizi, jak
postupně naši Velkou Polom rozvíjet, schválili priority a podpořili uvedené projekty. Protože i v těchto případech se jedná o riziko,
kdy výsledek není jistý a mnohé projekty při
nedostatku financí mohou být odepsané
jako marné. Nám se podařilo zatím téměř
všechny projekty dotáhnout do konce. Především bych ráda poděkovala Ing. Tomáši
Lazeckému, mému zástupci, který se mnou
vydržel až do konce a přežil ve zdraví ty
stovky úkolů, kterými jsem ho téměř denně
zahlcovala. A taktéž dalším spolupracovníkům na obecním úřadě, protože i oni řešili
nesmírný rozsah problémů a úkolů s uvedenými aktivitami spojených, ať už jsou to pracovníci na stavebním úřadě, účetní,
matrikářka, tajemnice, sekretářka, ale i naše
„rychlá rota“, jak nazýváme naši údržbářskou
četu a správkyni kulturního střediska. Poděkování patří všem bez rozdílu, jakou činnost
vykonávají a v jaké funkci působí. A taktéž
děkuji Vám, občanům, za trpělivost a pochopení, že ne všechno jde tak rychle, jak bychom si přáli. Někteří z Vás byli a jsou pro
nás oporou. Nezapomeňte, prosím: morální
opora a podpora – to je to, co každý starosta
velmi potřebuje, aby věděl, že si lidé cení úsilí,
které vkládá do své práce, která patří mezi
nejzajímavější, nejpestřejší, ale i nejnáročnější.
Ale je před námi ještě kus cesty. Nebudu
zde vyjmenovávat všechno, co ještě je třeba
udělat. Je toho dost, ale hodně z našich
představ má již svoji novou tvář a vysokou
hodnotu.
Vážení občané, přeji naší obci šťastnou
budoucnost a novému zastupitelstvu obce
tvůrčí a přátelskou atmosféru, hodně elánu,
odvahy a „zdravého rozumu“. A také pracovitosti a vytrvalosti, protože bez ní to nejde.
Přeji nám všem šťastnou ruku při volbách,
aby nastupující vedení přistupovalo ke svému
poslání alespoň tak, jak jsme to dělali my.
Abychom příští léta, která zde budeme společně prožívat, byla klidná, přátelská a pohoLudmila Bubeníková
dová.
starostka obce
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ZO ČZS Velká Polom existuje již 50 let!
Český zahrádkářský svaz oslavil v roce
2007 padesát let od svého založení, tzn., že
vznikl v roce 1957, tehdy ještě jako Český
ovocnářský a zahrádkářský svaz (ČOZS).
ZO ČOZS ve Velké Polomi byla založena
29. května 1960. Na ustavující schůzi bylo
pět členů a do konce roku přibylo dalších
dvacet členů. Prvním předsedou byl zvolen
Oldřich Přibyla, po něm na dlouhou dobu
František Kopřiva. V roce 1989 jsme se přejmenovali na Český zahrádkářský svaz (ČZS).

Členů postupně přibývalo až na 151
v roce 1990. Organizace byla v této době
velmi aktivní. Občané vesnice dodnes vzpomínají na zahradnické plesy, výstavy zeleniny,
ovoce a květin, zájezdy za kulturou do Opavy
nebo Ostravy. Výčet dalších aktivit velkopolomských zahrádkářů za dobu jejich působení je velmi bohatý. Vzpomeňme alespoň
některé z nich. Dlouhá léta dováželi zahrádkáři pro potřebu spoluobčanů levná umělá
hnojiva, ovocné stromky, pěstební substráty

a jiné potřebné doplňky pro pěstování a péči
o zahradu. Od prvopočátku měla organizace
v provozu moštárnu, ve které se zpracovalo
ročně až deset tun ovoce. Zařízení využívali
nejen velkopolomští občané, ale také zájemci z celého okolí. K žádaným službám zahrádkářů patřilo organizované pálení
ovocného kvasu. V roce hojném na švestky
se pak z vypáleného kvasu dovezlo občanům
několik desítek hektolitrů slivovice. Hodiny,
které členové věnovali úpravě obce, sběru
odpadu a různým akcím „Z“, se nedají vůbec
spočítat.
V 80. letech bylo největším úspěchem ZO
přebudování bývalé „Průmyslové prodejny“
na „Dům zahrádkářů“. V průběhu let se v budově postupně vybudovalo společenské zařízení se zasedací místností, kuchyňkou,
sociálním zařízením a moštárna. Zahrádkáři
využívali toto zařízení pro soukromé oslavy,
školení a vzdělávání. Nyní slouží Dům zahrádkářů jako prodejna a sklad.
V posledních letech naše členská základna zestárla a s přibývajícím věkem aktivních členů ubývá. Dnes má organizace jen
34 členů. Přesto, výbor pro ně i další zájemce
připravuje výstavy, degustace a odborné
přednášky. Věříme, že se nám i v budoucnu
bude dařit alespoň tak jako doposud a totéž
přejeme všem velkopolomským občanům.
Ing. Antonín Kőhler
předseda ZO ČZS Velká Polom

Moštování
Výstava ovoce a zeleniny
30. – 31. října 2010
– kulturní středisko Velká Polom
Pořádá ZO ČZS Velká Polom
ve spolupráci s agenturou
OVOCE K LIDEM,
LIDÉ DO SADŮ.
Ukázka jednotlivých druhů a odrůd ovoce, ochutnávky, ukázka
zpracování ovoce, doprovodný program, soutěže a hry pro děti.

Sdělujeme zájemcům o moštování ovoce,
že od úterka 21. 9. 2010 zahajujeme sezónu.
Moštovat se bude opět v naší moštárně v Domě zahrádkářů.

Moštovací dny jsou
úterky a čtvrtky
vždy od 13 do 18 hod.
Změna doby vyhrazena podle množství ovoce

Moštování lze domluvit individuálně na čísle 606 455 107.

Ceník:

1 kg jablek, moštování – 2,50 Kč
1 kg ovoce, drcení na ovocný kvas – 1,50 Kč
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Zpracujte si u nás Vaše jablka na kvalitní mošt
za nízkou cenu a bez čekání.
Zahrádkáři Velká Polom
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Kukaččí vejce ukryté v poli
100kg letecká puma

Dne 5. 6. 2010 kolem 2.00 hodiny nalezl
40letý muž v poli poblíž obce Velká Polom
prostřednictvím detektoru kovů, hledajíc
mince, leteckou pumu. Okamžitě po oznámení na místo vyrazili policisté, kteří provedli
zajištění místa nálezu a přivolali k zabezpečení okolí místa nálezu také další policejní
hlídky i psovoda se psem a především specialisty – pyrotechnické služby Policie ČR.
Několik policejních hlídek provádělo před započetím manipulace a zneschopnění pumy
nejen odklon dopravy silnice I/11 (z Ostravy
do Opavy) přes obce Horní a Dolní Lhota, ale
následně byla provedena také evakuace
obyvatel 24 domů a bytů (zhruba 60 osob)
tak, aby nedošlo k ohrožení životů a zdraví.
Policisté kontaktovali také starostku obce.
Evakuovaným občanům bylo nabídnuto zázemí místního kulturního střediska.
Specialista – pyrotechnik pyrotechnické
služby Policie ČR následně nalezený předmět
očistil a zjistil, že se jedná o plně aktivní tříštivou leteckou pumu FAB 100 používanou
v průběhu II. světové války. Dopad střepin by
v tomto případě znamenal až vzdálenost 1,5
až 2 km. Poté pyrotechnik zjistil, jakým iniciačním zařízením je puma opatřena, zda je lze
vyjmout, a bezpečným způsobem je později
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zničil. Tímto způsobem teprve došlo k zneschopnění pumy. Až potom bylo možno nalezenou pumu bezpečně transportovat ke
zničení. Specialista – pyrotechnik také sdělil,
že se letos jedná o první nález letecké pumy
tohoto typu i účinku v kraji. Zásadní pro bezpečné zničení je dle pyrotechnika vždy určení
typu munice, což není vždy jednoduché, neboť
v daném teritoriu v průběhu války bojovalo
několik zemí. Navíc některé iniciační mechanismy (letecké zapalovače) nelze z určitých
pum vyjmout, zneschopnění či zničení předmětu je proto tak obtížné.
Opatření k zajištění bezpečnosti
osob proběhlo na teritoriu Velké
Polomi v době od 08.00 hodin (od
08.30 hodin odklon dopravy) do
11.30 hodin a podíleli se na něm
policisté Obvodního oddělení Velká
Polom, Oddělení hlídkové služby
Ostrava, Dopravního inspektorátu
Ostrava, Pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje,
psovod a v neposlední řadě především pyrotechnici.

Střípky z naší TJ
tentokrát o benjamíncích
Naši nejmenší fotbalisté zahájí
po prázdninách svou druhou soutěžní sezónu. Loňský ročník pro
nás nebyl zrovna úspěšný, výkony
naší přípravky zůstaly za očekáváním, a tak jsme nemohli skončit
jinak než poslední. Proto doufám,
že si mladí fotbalisté vezmou
z předešlého ročníku ponaučení,
začnou více trénovat a bojovat
v soutěžních utkáních a věřím, že
se poté dostaví i lepší výsledky.

Trénovat jsme začali v pátek 13. 8.
2010. Doufám, že to pro nás nebude
smolné datum do další sezóny. Trénujeme každou středu a pátek od 16.3018.00 hodin, v případě špatného počasí
se trénink nekoná. Díky našim sponzorům máme solidní vybavení pro trénink i
zápasy. Rádi přivítáme nové zájemce o
tento sport.
Jiné je hrát fotbal na počítači a jiné
na zeleném pažitu. Trénujeme děti od
pěti do deseti let.

Dále bych vás chtěl pozvat na turnaj
benjamínků, který se bude konat v úterý
28. 9. 2010 od 13.15 hodin (státní svátek), za účasti družstev FC Hlučín,
VOKD Poruba, SC Pustá Polom a našich benjamínků. Očerstvení zajištěno.
Přijďte je povzbudit.
Závěrem děkuji Josefu Košařovi, Ing.
Jiřímu Vaňkovi, Vlastíku Zajícovi, Petrovi
Kozelskému, Ing. Karlu Mučkovi, Ing. Vladimíru Šlosniklovi, Janu Bartoňkovi za materiální vybavení našeho družstva pro tuto
sezónu, dále Jiřímu Kadulovi za bezpečnou přepravu k zápasům, Heleně Vaňkové
za praní a přípravu dresů a také všem
obětavým rodinným příšluníkům za pomoc
kolem fungování tohoto družstva.
Za družstvo přípravky tréneři:
Rostislav Vaněk a Tomáš Kaspřík

Snad bude lépe…
Místní mužstvo dorostu i přesto,
že je doplněno hráči z Horní Lhoty,
Plesné a Ostravy-Poruby se opět
potýkalo v uplynulé sezóně
2009/2010 s velkým problémem,
kterým je nedostatek hráčů. Tento
problém se projevoval velmi slabou
účastí na trénincích a tím na celkové výkonnosti mužstva. O něco
lepší byla účast na utkáních. I přes
tyto problémy se však podařilo důstojně odehrát všechna utkání a obsadit ve své skupině osmou příčku.
Nezbývá nic jiného než poděkovat všem hráčům za vynaloženou
snahu a úsilí. Nelze opomenout ani
rodiče hráčů a poděkovat jim za zajištění dopravy na utkání a věnovaný
drahocenný čas.
Pro novou nadcházející sezónu
2010/2011 se podařilo posílit dorostenecký tým o další hráče z Hlučína a Darkoviček. Díky rozpadu
dorosteneckého mužstva v Háji ve
Slezsku se vrátili do našich řad dva
polomští hráči z hostování.
Snad tato snaha vedení místního
fotbalového klubu o udržení dorosteneckého týmu bude zúročena a
podaří se zvednout úroveň polomského mládežnického fotbalu - základu pro mužský fotbalový tým.
M IR OSLAV KAŠNÝ

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
apod. Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na
www.ploty-pletivo.cz. Tel: 722 550 000.
GARÁŽOVÁ VRATA
OD 9.999 Kč.
Výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční tak s pohonem
na dálkové ovládání, včetně montáže.
Více informací naleznete na:
www.vrata-ostrava.cz, 722 550 000
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ
SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz
nebo na tel.: 722 557 777
Montáže na území města Ostravy a okolí.
Materiál dodáváme po celé ČR.
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DOTAČNÍ PROJEKTY FINANCOVANÉ
Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO
PROGRAMU MORAVSKOSLEZSKO
V OBCI VELKÁ POLOM
MODERNIZACE A ZKAPACITNĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VELKÉ POLOMI
Celkové výdaje projektu: 24.985.641,63 Kč
Max. výše dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko: 22.990.814,39 Kč
Předpokládaná doba výstavby: září 2010 – březen 2011
Zhotovitel: Bytostav Poruba, a.s., Dělnická 382, Ostrava-Poruba
Cílem projektu je výstavba nového předškolního zařízení tak, aby
splňovalo veškeré požadavky hygieny, poskytovalo žádané zázemí
pro děti a uspokojilo enormně rostoucí poptávku po této službě. Projekt řeší demolici stávajícího objektu bývalé kotelny, výstavbu nového
objektu MŠ, zpevněné plochy, sadové úpravy a kompletní vybavení,
splňující bezpečnostní parametry a odpovídající potřebám dětí. Ob-

jekt nové školky bude přízemní, bezbariérový, pro 3 oddělení, takže
výuka může probíhat podle věkových kategorií dětí. Společné prostory bude tvořit jídelna a šatna. Barevné řešení fasády bude dále
přispívat k tomu, aby se děti cítily ve školce velmi dobře.
K pozitivním dopadům projektu patří uspokojení většího počtu
žadatelů, snížení nákladů na provoz a údržbu objektu, posílení komunitní role MŠ, zvýšení zaměstnanosti, zajištění bezbariérovosti, odstranění bezpečnostních rizik a další. Předškoláci si navíc zvyknou
na prostředí a přítomnost starších dětí a jejich přestup do základní
školy jim nebude působit žádné těžkosti.
Projekt je uskutečňován za pomoci prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ROP MS.

REKONSTRUKCE ČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY – BUDOVY A VE VELKÉ POLOMI
Celkové výdaje projektu: 24.156.179,47 Kč
Max. výše dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko: 22.344.465,99 Kč
Předpokládaná doba výstavby: červen – říjen 2010
Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec

Předmětem projektu je rekonstrukce a nástavba budovy A základní školy včetně vybavení. Cílem je modernizace školského zařízení prostřednictvím odstranění technicky nevyhovujícího stavu
objektu. Nejde jen o rekonstrukci stávajících rozvodů vody, elektřiny,

topení, ale i o nové šatny a sociální zázemí, výměnu oken, zateplení,
o vybavení novou audiovizuální technikou a novým školním nábytkem. Tato část školy bude nastavena, vzniknou nové prostory pro mimoškolní výuku, družinu, LŠU a společenská místnost pro kulturní a
jiná vystoupení, příp. setkávání rodičů s dětmi. Nové prostory s moderním vybavením zpříjemní dětem výuku a vytvoří pracovní podmínky
pedagogům na patřičné úrovni, odpovídající požadovanému standardu.
Projekt je uskutečňován za pomoci prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ROP MS.

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ V OBCI VELKÁ POLOM
– SO 03 ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE

Celkové výdaje projektu: 9.668.437,80 Kč
Max. výše dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko: 8.943.303,99 Kč
Předpokládaná doba výstavby: červen – říjen 2010
Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec
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Projekt řeší nevyhovující stav sportovního zázemí a tribuny ve
sportovním areálu. Cílem projektu je vybudování jednopodlažního objektu. Zde jsou navrženy 4 samostatné šatny s umývárnou a WC pro
veřejnost. Nad tímto objektem bude vybudována otevřená, zcela
nadstřešená tribuna. Projekt je uskutečňován za pomoci prostředků
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ROP MS.

Úspěchy tohoto volebního období
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Poznáváme své osvoboditele
Vážení velkopolomští
spoluobčané!
Dovolte, abych se vrátil
k letošním oslavám 65. výročí osvobození naší obce
sovětskou armádou, do
jejíž organizační struktury
byla začleněna i l. čs. samostatná tanková brigáda.
V období před oslavami tohoto výročí nám, občanům
novináři vytýkali, že neznáme své osvoboditele.
Podle účasti občanů na letošních oslavách a s přihlédnutím k nárůstu
počtu nových obyvatel Velké Polomi tito redaktoři mají pravdu. Chtěl bych částečně napravit tento nedostatek v našich vědomostech. Dovolte, abych Vám představil jednoho
z těch, kteří se dobrovolně přihlásili do našich jednotek v SSSR. Od Buzuluku do Ostravy je cesta dlouhá a mnozí z dobrovolníků
neměli to štěstí, aby se dožili osvobození Ostravy a konce 2. světové války. Šťastným bojovníkem za naši svobodu je brigádní generál
Ing. Mikuláš Končický.
Na akci, uspořádané letos v dubnu k oslavám 65. výročí osvobození naší obce, jsme
se s panem generálem dohodli, že se sejdeme a uděláme spolu krátké interview.
Koncem června jsme se sešli na obecním
úřadě a vyjasnili si některé nejasnosti, které
se týkají osvobozovacích bojů, dnes nazývaných Ostravsko-opavskou operací, jakož i některé věci osobního charakteru pana generála.
Začnu u Vaší osoby: Odkud pochází
rod Končických a jak se dostal do
Ruska?
Můj rod pochází z podkrkonoší, pradědeček se přestěhoval do Ruska za vlády cara
Alexandra II. někdy v 1. polovině 19. století.
Otec byl učitel. Rodina bydlela v obci Straklov, okres Dubno. Měl jsem jednoho sourozence. Já jsem se narodil v roce 1925. Po
maturitě na gymnáziu v roce 1944 jsme se
s otcem dobrovolně přihlásili do čs. jednotky
1. tankové brigády, které velel pplk. Janko.
Krátce nato otce vyreklamovaly úřady místní
správy z titulu jeho funkce, protože učitelů
byl velký nedostatek.
Pane generále, na kterých bojištích
jste bojoval s 1. čs. tankovou brigádou?
První bojové nasazení bylo 8. září 1944
v Karpatsko-dukelské operaci poblíž tzv. krvavé kóty 534, která mnohokrát měnila
svého majitele, protože byla strategickým
bodem pro ovládnutí prostoru kolem města
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Dukly. Přispěl jsem tehdy
k odražení německého
útoku. Kóta byla po těžkých
bojích definitivně dobyta dne
12. září 1944. Tím skončila
Karpatsko-dukelská operace
na pomoc SNP.
My jsme se začali připravovat na zimní tzv. Jaselskou
operaci, které se zúčastnili
nejen čs. tankisté, ale i dělostřelci 1. armádního sboru.
Pro zajímavost je nutno připomenout zvláštnosti této
operace: byla urychleně rozpracována na základě písemné žádosti W. Churchila J. V. Stalinovi vzhledem k „událostem v Ardenách“,
v rámci této operace byl RA osvobozen koncentrační tábor Osvětim – 24. ledna 1945.
Po účasti tankové brigády na prolomení
německé obrany u Jasla byli jsme přemístěni do osvobozeného Kežmaroku, kde byla
tanková brigáda doplněna na plánované
počty a vyzbrojena tanky T34/85 v počtu 65
tanků. Následně jsme se přemísťovali v nočních hodinách po vlastní ose do Polska,
město Woszcyce, odkud byla dne 24. března
zahájena Ostravská operace v prostoru
města Žory.
Intenzivní boje již nastaly v příhraničním
pásmu Polska a dále pokračovaly na našem
území v oblasti Rohov – Sudice – Bolatice –
Kravaře, kde německá armáda vybudovala
několik pásem polních opevnění, která měla
sloužit jako brzda postupující sovětské armády, nikoliv k jejímu zastavení.

číná skutečné frontové peklo, které končí až
26. dubna mezi 11 a 12 hodinou, kdy občané zalezlí v krytech slyší nejdříve místo výbuchu granátu a leteckých bomb hučení
motorů tanků, pak ticho a následně rusky
hovořící vojáky. To byl signál pro všechny občany k masovému opuštění všech úkrytů.
Velká Polom byla prvou obcí, na kterou
najely čs. a sovětské tanky a projely téměř
bez odporu. Žádné boje, minimální střelba,
žádná minová pole, jakoby přijeli na tancích,
abychom je přivítali.
Položme si tedy otázku, co bylo příčinou
toho, že Polom byla tak zničená? Ano, byla
to vlajka s hákovým křížem, která rozpoutala
bitvu a měla tyto následky:
z 296 rodinných domků
• 22 zničeno – neopravitelně
• 71 vyhořelo
• 77 silně poškozeno
Mimo tato popisná čísla bylo zničeno 46
stodol s veškerým strojním zemědělským zařízením. Dále, dle záznamů, padlo 12 velkopolomských občanů a zraněno bylo 21
obyvatel. Na katastru obce Velká Polom
padlo 168 sovětských a československých
vojáků, z nichž většina později po exhumaci
byla pohřbena na vojenském hřbitově v Hlučíně. Tyto kruté dny jsou vystřídány velmi
krátkým údobím radosti ze svobody. Krátce
nato přichází – jako nečekaná mořská vlna –
období soudních procesů s těmi, kteří měli
jiný názor na demokratické zřízení státu a
společnosti. Po urychleném schválení v parlamentu o budování socialistické společnosti
bylo nutno znárodnit nejdříve velké výrobní
podniky, pak všechny a všechno. Po všech
těchto krutých a násilných „úpravách“ zbývá
ještě splnit poslední bod programu – preventivně zlikvidovat eventuální možný odpor
ve vlastních řadách. Takže se znovu konají
vykonstruované soudní procesy, kde se
znovu vynášejí hrdelní rozsudky.

Tím, že vojska postoupila na našem
území a uskupení vojsk se formovalo
podle úkolů připravované Ostravské
operace, jaké byly úkoly a cíle vaší tankové roty?
Byl začátek dubna 1945 a vojska RA,
přes odpor Němců, osvobozují Opavu a připravují se na Ostravskou operaci
do výchozích pozic před V.
Polom. Dle záznamů a pamětníků je Velká Polom od 12.
dubna denně pod intenzivní dělostřeleckou palbou a každodenními leteckými nálety. Je
ráno 20. dubna. Německý velitel
(ubytovaný na faře) vydal příkaz
k vyvěšení praporu s hákovým
křížem na kostelní věži (narozeniny A. Hitlera). Přes protesty p.
faráře Stratila byl prapor vyvěšen. Během velmi krátké doby
schéma postupu
se tato informace dostala na večs. tanků na Ostravu
litelská místa Rudé armády a za-

žebního postupu. V hodnosti plukovníka jsem
byl od roku 1967 do r. 2009. Po roce 1989
jsem byl rehabilitován a nakonec prezidentem republiky jsem byl dne 11. 9. 2009 povýšen do hodnosti brigádního generála.
To byl jen velmi krátký a stručný pohled
do života generála, který netušil v době, kdy
se dobrovolně hlásil do jednotky 1. tankové
brigády, zda:
• přežije všechny válečné strasti
• vydrží až do konce války bez následků
• bude osvobozovat Ostravu
• v Ostravě se ožení a trvale se zde usadí
• dosáhne hodnosti brigádního generála.

Na všechny tyto neznámé vsadil Mikuláš
Končický to nejdražší – svůj život a zvítězil!
My si osvojujeme právo jemu – vítězi – Vaším
jménem k tomuto vítězství srdečně blahopřát
a do dalšího života popřát mnoho zdraví
a úspěchů!
Na druhé straně pokloňme se všem těm
statečným, kteří rovněž nabídli svůj drahocenný život, ale osud jim neumožnil těchto
šťastných konců se dožít a užít si svobody a
demokracie.
Psáno pro Bumerang, červenec 2010
Text: L. Kadula, J. Hlaváč
foto: J. Hlaváč - archiv

Pane generále, ve kterém období těchto politických a společenských bouřlivých dnů jste
získal titul inženýra, jakou
funkci jste zastával a u kterého
útvaru?
V té době jsem sloužil ve vojenské
tankové škole ve Vyškově. Byl jsem
zástupce náčelníka katedry – konstrukce tanku. Po jeho odchodu jsem
se stal vedoucím katedry. To bylo koncem 50. let, kdy jsem získal tento titul“.
Po pětiletém studiu na VAAZ Brno.
Po těchto bojových letech přichází
zdánlivé uklidnění. Je rok 1968, je
jaro a Češi je nazvali pražským jarem
nejen po stránce hudební, ale i po
stránce politické. Výsledek? Vojska
Varšavské smlouvy 21. srpna zaplavila naši republiku okupačními jednotkami. Tento vstup vojsk si vynutil
únik kvalifikovaných pracovníků do
zahraničí, pronásledování těch, kteří
zůstali ve vlasti a v některých případech i soudní procesy. Nebyly ojedinělé případy, kdy občané, kteří
nesouhlasili se vstupem vojsk, byli
propuštěni z práce a velmi těžce hledali své uplatnění.
Toto významné období dostalo
svůj specifický název: „NORMALIZACE“. V tomto období Slováci byli
velmi úspěšní. Převzali moc na všech
i hospodářských místech do svých
rukou. Ve všech podnicích, úřadech,
v ozbrojených složkách se konaly
prověrky, které rozdělily národ do různých kategorií: - souhlasí se vstupem,
- pomýlený, - se vstupem nesouhlasí
a ještě mnoho jiných podskupin.
Pane generále, jak se tato situace dotkla Vaší osoby, případně rodiny?
Při prověrkách jsem prohlásil, že
byla velká chyba, že vojska Varšavské
smlouvy překročila naše hranice a výsledek byl ten, že jsem byl vyhozen
z armády. Po velkých útrapách jsem
byl přijat do jedné ostravské firmy. Byl
to jasný signál k zastavení mého slu-
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Velkopopomské okruhy znají vítěze
Marek Jaroslav - Forman Cycling team Nový Jičín
Čas 3:04:08, prům. rychlost 34,77 km/h
Muži B 30-39 let (91,46 km)
Homola Libor – KCK Cykloteam Zlín
Čas 2:38:38, prům. rychlost 34,60 km/h
Muži C 40-49 let (76,22 km)
Šíma Martin – Max Cursor Ostrava
Čas 2:18:20, prům. rychlost 33,06 km/h
Muži D 50-59 let (60,97 km)
Pelc Ladislav – CK Frenštát p.Radhoštěm
Čas 1:53:45, prům. rychlost 33,26 km/h
Muži E nad 60 let (45,73 km)
Leszczynski Ksawery – CTC Czestochowa (Polsko)
Čas 1:26:05 , prům. rychlost 31,87 km/h
Muži M-Junioři 15-18 let (76,22 km)Pecha Michal – CK FESO Petřvald
Čas 2:24:00, prům. rychlost 31,76 km/h
Ženy A 15-29 let (60,97 km)
Stonová Tamara – No Limit Praha
Čas 1:57:20, prům. rychlost 31,18 km/h
Ženy B 30 let a starší (60,97 km)
Jaklová Ivana – SK Šafrata Bohumín
Čas 2:07:00, prům. rychlost 28,80 km/h
Muži A 19-29 let (106,7 km)

Rozpis podzimních zápasů
Severní Morava - 1.B třída sk."B" - muži - Podzim 2010

Severní Morava - 1.B třída sk."B" - muži - Podzim 2010

Datum
14.8.
21.8.
28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
26.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.

Datum
14.8.
21.8.
28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
26.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.

Den
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So
So
So
So

Hodina
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
15:00
14:00
13:30

Domácí
Svinov
Velká Polom
Darkovice
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Hať
Velká Polom
Velká Polom
Velká Polom
Kozmice
Velká Polom
Velká Polom

Hosté
Velká Polom
FC - Ostrava Jih
Velká Polom
Darkovičky
Velká Polom
Lazce
Velká Polom
Hrabová
Píšť
Markvartovice
Velká Polom
Strahovice
Klimkovice

Městská soutěž - starší dorost - Podzim 2010

Datum
4.9.
11.9.
18.9.
26.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
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Den
So
So
So
Ne
So
So
So
So
So

Hodina
14:45
14:00
14:15
14:15
13:45
13:15
13:15
12:45
11:45

Domácí
Velká Polom
Koblov
Velká Polom
Ludgeřovice B
Velká Polom
Šenov
Kunčičky
Velká Polom
Hrušov

Hosté
Volno
Velká Polom
Lokomotiva
Velká Polom
Radvanice
Velká Polom
Velká Polom
DPMO
Velká Polom

Den
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So
So
So
So

Hodina
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
15:00
14:00
13:30

Domácí

Hosté

Svinov
Velká Polom
Darkovice
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Hať
Velká Polom
Velká Polom
Velká Polom
Kozmice
Velká Polom
Velká Polom

Velká Polom
FC - Ostrava Jih
Velká Polom
Darkovičky
Velká Polom
Lazce
Velká Polom
Hrabová
Píšť
Markvartovice
Velká Polom
Strahovice
Klimkovice

Městská soutěž - starší dorost - Podzim 2010
Datum Den Hodina
Domácí
Hosté
4.9.
So
14:45
Velká Polom
Volno
11.9.
So
14:00
Koblov
Velká Polom
18.9.
So
14:15
Velká Polom
Lokomotiva
26.9.
Ne
14:15
Ludgeřovice B
Velká Polom
2.10.
So
13:45
Velká Polom
Radvanice
9.10.
So
13:15
Šenov
Velká Polom
16.10.
So
13:15
Kunčičky
Velká Polom
23.10.
So
12:45
Velká Polom
DPMO
30.10.
So
11:45
Hrušov
Velká Polom

Minifotbal sk."B" - starší přípravka - Podzim 2010

Minifotbal sk."B" - starší přípravka - Podzim 2010

Datum
5.9.
10.9.
19.9.
20.9.
3.10.
5.10.
17.10.
24.10.
31.10.

Datum
5.9.
10.9.
19.9.
20.9.
3.10.
5.10.
17.10.
24.10.
31.10.

Den
Ne
Pá
Ne
Po
Ne
Út
Ne
Ne
Ne

Hodina
14:30
16:00
14:30
16:00
14:30
15:30
14:30
10:00
14:30

Domácí
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
Sl.Ostrava
Velká Polom
Svinov
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom

Hosté
Klimkovice
Velká Polom
Fenix
Velká Polom
St.Bělá
Velká Polom
Třebovice
Velká Polom
Kr.Pole

Den
Ne
Pá
Ne
Po
Ne
Út
Ne
Ne
Ne

Hodina
14:30
16:00
14:30
16:00
14:30
15:30
14:30
10:00
14:30

Domácí
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
Sl.Ostrava
Velká Polom
Svinov
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom

Hosté
Klimkovice
Velká Polom
Fenix
Velká Polom
St.Bělá
Velká Polom
Třebovice
Velká Polom
Kr.Pole

(fotky a kompletní výsledky)

Za TJ Velká Polom: Jiří Kopřiva, Pivovarská 165,
Velká Polom

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

Více na: www.spac.ic.cz

V neděli 6. června 2010 uspořádala TJ
Velká Polom 10. ročník silničních cyklistických
amatérských závodů – Velkopolomské okruhy
– v rámci seriálu Slezský pohár 2010.
Za velkého horka a na náročné trati vedoucí z Velké Polomi přes Háj ve Slezsku,
Dobroslavice, Plesnou zpět do Velké Polomi
se závodu zúčastnilo 187 závodníků z celé
Moravy, Čech, Slovenska a Polska.
Velkou Polom reprezentovali dva závodníci:
Lucie Nováková v kategorii žen A dojela druhá a Jiří Kopřiva ml. dojel v kat. A čtrnáctý.
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům
za zajištění bezproblémového průběhu celého
závodu a pomoc při organizaci a všem sponzorům za ceny pro závodníky.

Přijďte si s námi zacvičit jógu ČERNOBÍLÉ
Myšlenky lásky a dobra nás naplňují štěstím a pohodou.
POZVÁNÍ

Naše poslední setkání před prázdninami s kamarádkami z Krásného Pole.

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí přijít
mezi nás. Začínáme koncem září, vždy v pondělí od 18,00 – 19,30 a setkáváme se v tělocvičně ZŠ. Cvičení vychází z prvků jógy a

je zaměřeno na zdravý pohyb těla ve spojení
se správným dýcháním. Těší se na vás cvičitelky Lidka, Zdenka a Liba.

Šachový oddíl TJ Velká Polom zve
všechny příznivce šachové hry, aby si
přišli zahrát šachy do Kulturního střediska ve Velké Polomi. Budeme se v
něm scházet každý pátek od 1. 10.
2010 vždy od 17 hodin. Rádi přivítáme
hráče i začátečníky všech věkových kategorií. Tréninky dětí budou probíhat v
termínech dle domluvy s rodiči.
V sobotu 22.5. se v restauraci Gól a
Sokolovně odehrál šachový turnaj v
rapid šachu. Hrály se 15 minutové partie na 9 kol a historicky prvním vítězem
rapid turnaje ve Velké Polomi se stal Jiří
Adámek bydlící v sousední vesnici Dolní
Lhota a hrajícího za Šachový klub Slavoj Poruba. Na druhém místě se umístil FM Ivan Břečka z TJ Mittal Ostrava,
třetí Petr Kičmer z Baník Havířov.
Podrobné výsledky o turnaji včetně
fotek a také další informace o šachovém dění v obci naleznete na stránkách
www.sachy.tjvelkapolom.cz.
Pavel Byma ml. – předseda šachového
oddílu TJ Velká Polom

Zdenka Tvarůžková, TJ Velká Polom, Oddíl jógy
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I naše obec dokáže okouzlit
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