B MERANG
Velkopolomský zpravodaj

38 . 12/2019

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nastává adventní čas, který má být
vyplněný pohodou, klidem a očekáváním
vánočních svátků. Věříme, že pro většinu
z vás klidný bude. Že budete mít chvíli se
zastavit, odpočinout si, setkat se se svými
nejbližšími a také například se svými
sousedy při rozsvícení vánočního stromu.
Přinášíme vám další informace ze
života naší obce. Jak jsme avizovali
v minulém vydání Bumerangu, opravili
jsme povrch komunikací v ulicích Sadová,
Zahradní, Kotrská, Jabloňová, Lomená
a Na Rohuli. Jistě si kladete otázku, proč
není dokončen povrch ulice Na Rohuli
až po křižovatky s ulicí 9. května a ulicí
Opavskou. Odpověď je jednoduchá.
Musí dojít k napojení kanalizace z ulice
Na Rohuli na výše uvedené ulice. Toto
realizuje až nový zhotovitel kanalizace
v příštím roce. Opravili jsme také propadlé
kanálové vpusti stávající jednotné
kanalizace na různých místech v naší obci.
V neposlední řadě byla provedena sanace
výtluků na komunikacích a vyrovnání
povrchu komunikací kolem šachet nové
kanalizace tak, aby nedocházelo při zimní
údržbě ke kolizím techniky s vystouplými
poklopy nové kanalizace.
Výběrové řízení na nového zhotovitele
kanalizace se blíží ke konci a věříme, že
zanedlouho budeme znát jeho vítěze.
Po nastavení výběrových kritérií již není
možné celý proces příliš ovlivnit, musíme
postupovat v souladu se zákonem. Poté,
co bude zhotovitel vybrán, bude s ním
podepsána smlouva a práce se nejpozději
v březnu rozběhnou. Plán prací bude
znám také až po podpisu smlouvy, o všem
budete samozřejmě informováni.

Začali jsme zpracovávat
plán udržitelnosti našeho
podnikatelského areálu v ulici Hradské. K postupným
opravám docházelo i v minulých letech. V blízké budoucnosti však bude potřeba
vyčlenit nemalý objem financí na údržbu, opravy a rekonstrukce budov v tomto areálu.

Nenachází se sice v centru
naší obce, je zastrčen mimo
obec. Stávající technický
stav ale není oku lahodící.
Je potřeba areál udržovat
a myslet i na jisté komfortní
prostředí pro firmy, které
v našem areálu podnikají
a přinášejí nemalé finanční
prostředky do rozpočtu obce.
- pokračování na str. 2 -
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Všichni jste zajisté zaregistrovali informace o kůrovcové
kalamitě v lesích po celé naší
zemi, našich obecních lesů bohužel nevyjímaje. Stromy takto napadené je potřeba pokácet
a z lesa odvézt. Bohužel výkupní cena dřeva je tak nízká, že
nepokryje náklady na těžbu a přesun ke zpracovateli. Proto jsme
se rozhodli nabídnout co největší
množství vám občanům jako
palivové dříví. To bude uloženo
na obecním dvorku, kde každý
z vás, kdo projeví zájem, si bude
moct dřevo odkoupit. Informace
včas zveřejníme.
Další otázkou, kterou se
zabýváme, je jak do budoucna
nakládat s domovním odpadem.
Visí nad námi strašák razantního
zvýšení poplatků za skládkování
komunálního odpadu. Hledáme
takové řešení, které nepovede
k
dramatickému
navyšování
poplatku za občana a zároveň
nepřenese celé břímě zvýšených

S přicházející
zimou znovu
apelujeme na
všechny řidiče!
Neparkujte své automobily
na obecních komunikacích.
Zimní údržba není schopná
kolem vašich vozidel projet.
Myslíme si, že domluv a vysvětlování již bylo v této záležitosti
hodně a budeme nuceni opět
přistoupit k represivním opatřením, a to za pomoci Policie ČR.
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nákladů na obecní pokladnu.
V budoucnu musíme snížit množství domovního odpadu a zvýšit
množství tříděného odpadu. Toho
lze dosáhnou jen tehdy, kdy se
každý z nás zamyslí nad tím, kam
jaký druh odpadu odloží.
Tříděním odpadu ale zlepšování životního prostředí v naší obci
nekončí. Řešíme také vytápění domovů. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o podpoře výměny nevyhovujících zdrojů vytápění
v domácnostech takzvanými „kotlíkovými půjčkami“. Jde o bezúročnou půjčku poskytovanou
občanům, kteří požádali o dotaci
na výměnu kotle Moravskoslezský
kraj. Díky půjčce mohou občané
celou výměnu předfinancovat,
což je podmínkou pro získání dotace. Věříme, že toto opatření
pomůže výměny úspěšně realizovat a všem se nám díky tomu
bude v obci zejména v zimě lépe
dýchat.
Obec ale není jen o velkých

Nová obřadní síň
už slyšela první
„ano“
Stísněné prostory obřadní
síně na obecním úřadě už delší
dobu nebyly úplně vhodným
místem pro konání svateb. Zejména těch, kterých se účastní
větší počet hostů. Proto se vedení
obce rozhodlo vytvořit v sále kulturního střediska novou obřadní
síň. „Nová obřadní místnost nám
poskytuje mnohem více prostoru. Myslíme si, že je důstojnějším
místem pros svatby v naší obci,“
vysvětluje starostka Kateřina Honajzrová. K vytvoření nového,
vzdušného dojmu přitom stačilo
jen pár drobností. Květiny v oknech, zajímavá květinová vazba a židle z původní „obřadky“
potažené světle hnědou látkou.
Nová obřadní síň je také poměrně
mobilní. Prostor je možné snadno

projektech, zabýváme se také
společenským životem. Jsme
potěšeni, že hojně využíváte
možností pronájmu obecních
prostor, ať už sálu sokolovny nebo
vinárny se šachovým klubem
v suterénu kulturního střediska.
V sokolovně byla plně zprovozněna hudební aparatura, každý nájemce ji tak může na požádání
využít. Kromě výše uvedeného
nás také v příštím roce čeká
pestrý výběr kulturních akcí, jejich plán najdete v tomto vydání
zpravodaje.
Za vedení obce a všechny
zaměstnance obecního úřadu
vám přejeme klidné prožití adventního času a do nového roku
jen to dobré.
Kateřina Honajzrová,
starostka,
a Radovan Kusyn,
radní

vyklidit a použít pro jiné účely.
V sobotu 2. listopadu si v kulturním středisku řekli své „ano“
také první novomanželé.
A věříme, že nebyli zdaleka
poslední!
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Nezapomeňte
nechat očipovat
svého čtyřnohého
kamaráda
Od nového roku zavádí
novela
veterinárního
zákona
povinnost majitelům nechat svého
psa označit čipem. Psi, kteří
nebudou po 1. lednu označeni
identifikačním čipem, nebudou mít
platné očkování proti vzteklině a jejich majitel se vystavuje pokutě za
nedodržení povinnosti. Štěňata
musí dostat svůj mikročip nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině. Jedinou výjimku z čipovací povinnosti mají psi s čitelným tetováním provedeným před

Na cyklostezce
bude více stromů
„Zasaď si svůj strom“ je motto
projektu, díky kterému může každý
občan pomoci zlepšit životní prostředí v obci. Cílem je vysázet
vícedruhovou alej stromů kolem
cyklostezky vedoucí z Velké Polomi směrem na Krásné Pole.
Jak bude celý projekt probíhat?

3. červencem 2011.
Čip samotný je natolik malý
a jeho aplikace tak šetrná, že
psa nijak zdravotně neohrožuje.
Aplikuje se na levou stranu krku
speciálním jednorázovým aplikátorem dodávaným ke každému
čipu. Zavedení čipu by měl provést
veterinář. Čipování je jednorázový
zákrok, který je na celý život psa.
Důležité ale také je, aby byl
pes zaregistrován v registru čipovaných psů. Pro přehled uvádíme,
kde je možné psa s čipem zaevidovat:
• Národní registr majitelů zvířat,
www.narodniregistr.cz, poplatek za registraci je 198 Kč.
• Český registr zájmových zvířat
a majitelů, www.czpetnet.cz,
poplatek za registraci je 160 Kč.

•

BackHome registr zvířat,
www.backhome.cz, poplatek
za registraci je 200 Kč.
• PET2ME.eu, Werfft, spol. s r.o.,
www.pet2me.eu, registrace je
zdarma.
• IFTA regist, www.iftaregistr.cz
či www.pet2me.eu, registrace
je zdarma.
Žádáme občany, aby vedle
některého z registrů nahlásili číslo
čipu svého psa také do evidence
Obecního úřadu Velká Polom.

Obec zajistí materiál pro výsadbu – stromy, kůly, úvazky, hnojivo, identifikační štítky a certifikáty.
Každý občan má možnost si za
cenu 500 korun strom zakoupit
a vlastnoručně na cyklostezce při
společné akci vysadit na určené
místo. Po výsadbě bude každému
stromu přiděleno číslo a občan
obdrží certifikát o jeho vysazení.
Společné vysazování stromů se
uskuteční v první jarní den příštího

roku, tedy 21. března 2020. Jelikož je třeba stromy objednat, svůj
zájem o koupi nahlaste předem,
nejpozději do 5. ledna 2020 na
email sekretariat@velkapolom.cz,
telefonicky na čísle 553 770 228,
případně osobně na obecním
úřadě. Je také možné věnovat
strom jako dárek, poukaz můžete
zakoupit na obecním úřadě také
do 5. ledna 2020.
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Svůj večer
si užily nejen
velkopolomské
ženy
Večer pro ženu se letos
dočkal obnovení své tradice,
ale v nových prostorách.
V pátek 22. listopadu se
v Sokolovně sešla spousta žen,
které si přišly užít svůj večer.
O krátký kulturní program se
postarali členové souboru
Velkopolomské hvězdy v čele
s režisérkou Evou Válkovou
a také Andrea Kusynová.
„Paní Válkovou jsme oslovili
s prosbou o organizaci celé
akce, protože Večery pro ženu
organizovala už během svého
působení ve školce. Rozhodně
to byla správná volba a velmi
jí za veškerou práci děkujeme!
Celý večer se povedl a doufáme, že si jej užily všechny
návštěvnice,“ řekla starostka
Kateřina Honajzrová. Kromě
programu si všechny přítomné
mohly koupit vánoční dekorace,
voňavé svíčky Party Life,
kosmetiku Just či vyzkoušet
úpravu obočí a parafin rukou.
Celou akci ozvláštnila ještě
prodejní výstava obrazů paní
Ludmily Bubeníkové.

“

Ženy jsou jako moderní obrazy.
Budete-li jim chtít rozumět, nikdy
si jich neužijete.“
Freddie Mercury
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Včelaři letos
uspořádali řadu
zajímavých akcí
Konec roku se neúprosně
blíží, a proto nám dovolte krátké ohlednutí za činností našeho
spolku sdružujícího obce Velká
Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota
a Čavisov. Naše organizace má
47 členů, kteří k 1. září letošního
roku obhospodařují celkem 492
včelstev.
Obdobně jako v letech předcházejících jsme i v tomto roce
zorganizovali v pořadí již třetí
ročník Medobraní, tentokrát v Čavisově. Akce se opět setkala
s velkým zájmem veřejnosti. Slavnostního zahájení se ujaly děti
z Mateřské školy v Čavisově,
celým odpolednem provázela živá
hudba v podání kapely Klepeto
z Kyjovic. Návštěvníci měli možnost získat informace ze života
včel a zpracování medu, osvojit si
technologie malování medových
perníků a zakoupit včelí produkty
od místních včelařů.
I v tomto roce jsme se účastnili
akcí pořádaných jednotlivými obcemi. Z výčtu bych uvedl Velikonoční
jarmark, Den dětí, Rozsvícení
vánočního stromu a další. Nelze
opomenout osvětovou činnost
našich členů v mateřských i základních školách a domovu pro
seniory v Kyjovicích.
Pro většinu z nás je včelaření
koníčkem, kterému s láskou věnujeme mnoho hodin a dnů v průběhu
celého roku. O to více nás zneklid-

“

Jubilanti

“

Jubilanti se opět sešli v sále
Sokolovny, a to v sobotu 9. listopadu. Příjemného posezení s kulturním programem se zúčastnilo
celkem 38 občanů ve věku 70, 75,
80, 85 a 90 let. Každý dostal od
obce také malý dárek.

Pravé tajemství života je hledání
krásna.“
Anatole France
Nic nedělá ženu krásnější než víra
ve vlastní krásu.“
Sophia Loren

ňuje současný stav související
s úhynem včelstev, který pravděpodobně způsobil včelí parazit varroa destructor. S obdobnou
situací jsme se v minulosti již setkali a dokázali stavy včelstev znovu obnovit. Letošní rok je však
v mnoha ohledech rokem výjimečný.

I nadále bychom rádi pokračovali osvětou včelařství a účastí
našeho spolku na akcích pořádaných jednotlivými obcemi.
V následujícím roce uspořádáme medobraní ve Velké Polomi,
a tím uzavřeme pomyslný čtyřlístek.
Závěrem bychom rádi poděkovali
zastupitelstvům jednotlivých obcí
za podporu zejména v oblasti
zlepšení technického vybavení
pro zootechniky chovu včel.
Za Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizaci Velká Polom
Tomáš Jurčík, předseda spolku
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Co dělají velkopolomští senioři?
Odpověď na otázku z titulku tematických cyklů (Hudební lezní: Jak kteří! Mnozí z nich, kteří gendy, Bavíme se češtinou, Méně
nechtějí jenom trávit čas doma známá příroda, o ČR, z historie
a čekat na…, vlastně není na co, obce apod.), zábavné a populární
se aktivně zapojují do různých soutěžní hry, odkrývačky, kvízy,
zájmových organizací. Mohou si zajímavosti z internetu či dovotak realizovat své koníčky, zájmy lených apod.
a záliby nebo se setkávat v kolekJen pro ilustraci uvádím naše
tivu vrstevníků. Naše obec má letošní největší akce:
více než pět set obyvatel důcho- v lednu jsme realizovali
dového věku, ale upřímně řeče- veřejnou přednášku bylinkáře
no, většina z nich (a to platí i pro Karla Štenbaura,
mladší většinu obyvatel obce) se
- v březnu jsme pořádali předveřejného i spolkového dění v obci nášku Šárky Maňasové na téma
příliš nezúčastňuje. A nabídek ak- Trénování paměti,
tivit je celá řada, stačí se například
- v květnu jsme uskutečnili již
podívat na webové stránky obce tradiční dvoudenní autobusový
do sekce spolková činnost.
zájezd, tentokrát na Pálavu
Náš Senior klub Velká Po- a do Moravského krasu, který je
lom, z. s., se snaží nabídnout každoročně mezi našimi členy velnejen členům klubu, ale i všem mi populární a vyhledávaný,
spoluobčanům,
protože
přijít
- v červnu jsme přivítali družebmezi nás může kdokoliv a kdyko- ní seniory z Dlhé nad Oravou
liv nezávisle na věku, pestrý pro- a podíleli se na organizaci jejich
gram zajímavých aktivit, zájezdy, veřejné ukázky folkloru a gastronopřednášky, společenské akce, mie Oravy,
návštěvy divadel, besídky, pre- v červnu jsme se zúčastnili
zentace, soutěže apod. Pravidel- jednodenního autobusového záně každý čtvrtek v podvečer se jezdu z dotačního programu krajscházíme v naší klubovně „Senior- ského úřadu po trase Frenštát pod
ka“ v suterénu kulturního středis- Radhoštěm, Kozlovice a Hukvaldy,
ka. Nejdříve se uskuteční nějaká
- v srpnu jsme společně
programová náplň a poté volná navštívili firmu Marlenka,
zábava v kolektivu vrstevníků.
- v září se naše družstvo
V programové části probíhají před- úspěšně zúčastnilo Bíloveckého
nášky externích lektorů, prezen- seniorského víceboje,
tace z vlastní produkce různých
- ještě v září jsme ve spolupráci

Bumerang 38 . 12/2019
s Krajskou radou seniorů stihli zorganizovat turnaj v pétanque pro
seniory z opavského okresu,
- v říjnu jsme uspořádali k Mezinárodnímu dni seniorů a k pátému výročí založení klubu tradiční
společenskou akci „Den seniorů“,
kde vystoupila řada dětských
a folklorních souborů, italský
zpěvák Caporali a hrála skupina
C&W OK BAND. Všichni přítomní si akci velmi pochvalovali a ti,
kteří nepřišli, mohou jenom litovat.
Skutečně jsme strávili velmi povedené odpoledne a večer.
- koncem října ještě čekala
naše zástupce účast v soutěži
tříčlenných seniorských družstev
„Senior kvíz“ v Oticích,
- začátkem listopadu jsme se
zúčastnili zájezdu do Bratislavy
a na husí hody,
- do konce roku ještě plánujeme uskutečnit besídku k pátému
výročí založení klubu, Mikulášskou a Vánoční besídku a na
Štědrý den pak večerní „před Půlnoční posezení“.
Co říci závěrem? Přijďte mezi
nás! Vždyť stále platí: Raději se
opotřebovat, než zrezivět!
A co si přát do roku 2020? Abychom byli všichni zdraví, aktivní,
šťastní a veselí i celý příští rok.
I v našem Senior klubu.
Radim Holeček, předseda
Senior klubu Velká Polom, z. s.
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Environmentální
výchova v MŠ
U Rákosníčka
Naše mateřská škola U Rákosníčka je vesnickou mateřskou školou, nachází se poblíž rybníku
a je obklopena krásnou přírodou.
Díky tomu mohou být naše děti
každý den v přírodě a my jim nezapomínáme neustále připomínat,
že je důležité přírodu chránit a pečovat o ni. Abychom o ni mohli
pečovat, chránit ji a učit se v ní,
je třeba vrýt do povědomí informace a poznatky o přírodě již v tak
útlém věku, jako je věk předškolní. Proto se snažíme formou environmentálního vzdělávání vést
děti k myšlení a jednání, které je
v souladu s životním prostředím

Uspávání zvířátek
v MŠ U Rákosníčka
A byl tu zase podzim a s ním
naše oblíbené uspávání zvířátek.
Letos děti pomáhaly Rákosníčkovi
uspávat zvířátka, která žijí kolem
rybníka u naší školky. Za pomoci
rodičů si doma vyrobily lucerničky,
kterými si na závěr akce svítily na
cestu kolem rybníka a potom i na
cestu domů.
U školky všechny přivítal
Rákosníček a pak už se děti daly do
plnění úkolů na sedmi stanovištích
u různých zvířátek. U žabiček
skákaly jako žabky z obruče do
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tak, aby se udržela jeho kvalita
i pro budoucí generace.
Cílem EVVO programů v naší
školce pod vedením Lenky Bakalové je vytváření pozitivních postojů dětí k životnímu prostředí,
k úctě k životu ve všech jeho
formách. Tak aby děti navázaly
kontakt s přírodou, ve které se
pohybují, aby se začaly chovat
šetrně a předvídavě. Takové chování vyžaduje nejen určité znalosti a dovednosti, ale hlavně silnou
motivaci k pozitivním změnám.
Tyto programy jsou vždy velmi zajímavé, poutavé, poučné a dětem
se moc líbí.
Naše mateřská škola se na
další realizaci EVVO podílí účastí
ve vzdělávacích programech, organizací školních výletů, exkurzí
do zajímavých okolních míst,
besed a přednášek s různými
obruče. U kačenek šly kachním
krokem po vyznačené cestičce
a zároveň počítaly, kolik viděly
cestou kačenek. Na stanovišti
u vážek si vyrobily z dřevěných
kolíčků na prádlo vážky. U rybek
zachraňovaly uvízlé rybky z mělčiny. U čápa vytahovaly žabky
z rákosí a u raka přenášely v račích
klepetech drátěnky. Na posledním
stanovišti děti pomáhaly Rákosníčkovi vyčistit jeho rybník od
věcí, které tam nepatří. Za splnění
každého úkolu dostaly malou
odměnu. V průběhu akce si děti
pochutnaly na párku v rohlíku
a teplém čaji - byl už přece jenom
podzim a večer trochu chladno!

spolky, zapojením se do soutěží
s environmentální tématikou a do-

brovolnými aktivitami dětí. Ekologizujeme také provoz naší budovy,
tedy třídíme odpad, spoříme energii apod. Děti samy ve školce
třídí odpad, rozlišují, kam patří
plast a kam papír, a společně
s učitelkami ho pak odnesou do
příslušných kontejnerů.
Michaela Rychlá,
zástupce ředitele pro MŠ

Kouzelným závěrem naší akce
byl průvod s rozsvícenými lucerničkami kolem rybníka až k ostrůvku, na kterém děti ukolébavkou uspaly všechna zvířátka. Když
zvířátka usnula, děti plné zážitků odcházely spokojené domů.
„Tak ahoj! A zítra ráno se uvidíme
ve školce,“ loučily se spolu děti.
A protože se nám všem líbilo
– „Tak ahoj zase příští rok!“
Na závěr bych chtěla poděkovat všem maminkám ze spolku
rodičů, které se podílely na
přípravě a hezké atmosféře celého
odpoledne a vykouzlily tak spokojené úsměvy na tvářích našich
dětí. A to je to hlavní o co nám jde!
Eva Žídková, učitelka MŠ
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Škola soutěží
ve sběru papíru!
Základní a Mateřská škola
Velká Polom se přihlásila do soutěže ve sběru papíru pořádané
společností ORC recycling. „Zelený strom 2019/2020“ je soutěž
určená pro žáky mateřských, základních a středních škol na území
Moravskoslezského kraje.
Naši základní školu v této akci
podporuje také vedení obce. Rádi
bychom tedy společně touto cestou oslovili nejen žáky školy, ale
také všechny občany, ať už jsou
studenty, rodiči či prarodiči, aby
podpořili naše žáky a do sběru papíru se zapojili. Soutěž trvá
od září 2019 do 12. června 2020.
Odevzdávat můžete časopisy,
letáky, noviny, katalogy, knihy bez
tvrdých vazeb, za ně škola obdrží
finanční částku podle aktuálních
výkupních cen, nebo lepenku, karton (ne papírové ručníky, obaly od
vajec, tetrapack atd.), tyto předá
škola zdarma. Termíny sběru
jsou středy, a to 4. a 18. prosince
a 8. ledna vždy od 7 do 8 hodin

v garáži MŠ Rákosníček. Další
termíny budou upřesněny na webových stránkách školy a obce.
Jednotlivé vývozy se budou
školám načítat do soutěže,
odevzdané množství papíru
bude hodnoceno podle aktuálních výkupních cen a částky
připisovány na účet školy. Na
konci akce budou vyhodnoceny nejlepší školy jak v absolutním objemu nasbíraného papíru,
tak v průměru na žáka. Tři nejlepší
v kraji obdrží finanční odměny.
Částka získaná za sběr papíru
bude použita na akci pro žáky
nebo na aktivitu, pro kterou budou
hlasovat sami žáci ve škole. Několik nápadů máme, můžeme se
s vámi o ně podělit v příštím čísle
Bumerangu, kde vás budeme informovat i o tom, jak se nám ve
sběru daří.
Děkujeme vám všem, kteří
se nezištně zapojíte do soutěže,
podpoříte naše děti v ekologickém
chování a bude vám za to stačit
dobrý pocit. Moc děkujeme!
Denisa Thiemelová,
ZŠ Velká Polom

Žáci školy váleli
v halové kopané

ZŠ Velká Polom

“

Gratulujeme žákům ZŠ a MŠ
Velká Polom, chlapcům 6. a 7. tříd,
kteří se 10. října probojovali do
obvodního finále v halové kopané.
Tam pak ve čtvrtek 17. října bohužel získali nepopulární 4. místo. Ve
velmi vyrovnané konkurenci však
jde o obdivuhodný výkon! Do turnaje vložili energii tito žáci: Tomáš
Filipčík a Sebastián Holiš ze 7.A,
Daniel Divín ze 7.C, Matěj Mailing, Jiří Filipčík, Matyáš Vojtášek
a Daniel Válek ze 7.B a Michal
Barilič, Vít Pleva a Mike Václavík
ze 6.B. Chlapci, děkujeme vám za
reprezentaci školy.

Hrát fotbal je velmi jednoduché. Ale
hrát jednoduchý fotbal, to je jedna
z nejtěžších věcí na světě.“
Johan Cruijff

CRASH – nohu
z plynu
Dnešní svět je pro děti v každém věku nebezpečný, důvodem může být i rušný provoz
na silnicích. Abychom žákům
9. tříd ukázali téma bezpečnosti na silnicích a chodnících
zajímavě, navštívili jsme s nimi
v pátek 8. listopadu Dolní
oblast Vítkovice. Zde se právě
koná interaktivní expozice s názvem CRASH! Měli jsme ale
velké štěstí, protože jsme se
navíc mohli zúčastnit natáčení
pořadu České televize „Sama
doma“.
Nejen, že jsme si prošli samotnou expozici, ale téměř na
vlastní kůži jsme si zažili, čím
si musí projít účastník nehody.
Viděli jsme vrak auta nebo motorky, nemocniční lůžko s pacientem i možné zdravotní důsledky autonehody. Samotné
natáčení ČT jsme pozorovali nejen jako diváci, pobavili
jsme se také se štábem, který
nám vysvětlil, jak samotné
natáčení pořadu probíhá a jaká
multimédia se k tomu využívají. Prozkoumali jsme zblízka
kameru, mikrofony, ovládací
pulty a zjistili jsme, kam vedou
obrovské svazky kabelů nebo
jak pracuje osvětlovač. Možná
si ti, kteří si ještě nezvolili střední školu, našli inspiraci pro své
budoucí povolání!
I když samotná expozice
mohla být pro citlivé povahy
silným zážitkem, je to rozhodně motivace nehazardovat se
svým životem, nepít před jízdou
alkohol a když je potřeba, sundat nohu z plynu.
Alexandra Slováková,
ZŠ Velká Polom
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Výuka „dílen“
v novém
V době školních prázdnin
jsme úplně zrekonstruovali učebny dílen a vybudovali venkovní
učebny včetně úpravy zeleně
z projektu MAS Opavsko. Celková
výše dotace přesáhla 1,5 milionu
korun. Vybavení učebny dílen bylo
velice zastaralé a již nesplňovalo
požadavky na výuku technických
činností a také podmínky pro její
bezpečnost. V rámci projektu byl
zcela vyměněn nábytek, pracovní
stoly, bylo vybudováno mycí centrum a zajištěn přístup do kabinetu

Prostor dílen před rekonstrukcí

SDH Velká Polom
Letošní rok byl pro naši organizaci velice významný. Slavili jsme
130. výročí založení sboru v naší
obci.
Hlavním dnem oslav byl patnáctý červen. Tento den jsme
zahájili mší svatou za všechny
živé a zemřelé hasiče v kostele
svatého Václava. Pak následoval
slavnostní oběd, kde jsme přivítali
i kamarády hasiče z Dlhé nad Oravou. Odpoledne pokračovaly oslavy v areálu „koníčkářského“ hřiště.
Hasiči z našeho okrsku se přišli
pochlubit svou technikou. Děti nejvíc zaujala ukázka vytvoření hasicí
pěny. Večer jsme si užili už tradiční
zábavu s názvem Hoří, má panenko.
Na konec prázdnin jsme naplánovali druhý ročník „Gulášfestu“.
Loňský se vydařil a tak všichni byli

8
přímo z učebny. Dále byla učebna vybavena interaktivní tabulí
pro rozšíření možností výuky. Do
učebny je vybudován bezbariérový
vstup pro tělesně postižené.
Rekonstrukce prostor byla
hrazena z projektu modernizace
odborné výuky v ZŠ Velká Polom,
který je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem tohoto

projektu je modernizace výuky
technických, řemeslných a přírodovědných předmětů za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu
práce.
Tomáš Olivka, ředitel školy

Po modernizaci nabízejí dílny
více možností výuky

Žáci se mouho učit také venku

„pro“ pokračovat a udělat z něj
tradici právě na konci prázdnin.
Myslím si, že i ten letošní se povedl.
Po „Gulášfestu“ jsme odjeli
na víkend do Horního Václavova.
V krásném prostředí jsme nejen
odpočívali, ale už pomalu plánovali další akci, kterou bylo Vinobraní.
Letos jsme měli víno z Mutěnic.
K poslechu nám hrála cimbálová
muzika z Háje ve Slezsku.
Všechny akce letošního roku

byly náročné na organizaci. Bez
ochoty všech hasičů při přípravě
a samotné akci si vůbec nedovedu
představit, že bychom toho tolik
zvládli. Za všechno jim moc děkuji.
Poděkování patří i obci, která
nás podporuje nejen finančně,
ale také například při technické
přípravě akcí.
Zdeněk Hahn,
starosta SDH Velká Polom
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Tenisté zakončili
sezónu
Přestože letošní počasí tenistům přálo a kurty byly v dobrém
stavu i začátkem listopadu, v neděli 13. října ukončili tenisté oficiálně sezónu tradičním turnajem „Masters“ ve čtyřhrách. Po
delší době se prosadila zkušenost
a zvítězili J. Dyntar a P. Zděblo.
Důležitější bylo zhodnocení
uplynulé sezóny jak po stránce
sportovní, tak po stránce rozvoje
areálu.
Sportovní aktivity:
Oddíl se neúčastní žádné
pravidelné soutěže, ale pořádá
řadu turnajů.
- Turnaj žáků ostravských
škol (pořádá ZŠ na bezplatně
zapůjčených kurtech).
- 41. ročník turnaje lyžařů
SKI TENNIS Senior.
- 7. ročník turnaje lyžařů SKI
TENNIS Junior.
- 27. ročník turnaje členů TO

Unikátní interiér
studia JOGISTA
Designérka a občanka naší
obce Gabriela Knýblová má hlavní
zásluhu na vzniku unikátního interiéru studia jógy v areálu firmy
ZK Design. Studio vzniklo přestavbou Fit centra a díky citlivému
a zajímavému zpracování interiéru si ihned získalo oblibu mezi

a hostí ZKD Open.
Na kurtech probíhají tréninky
dětí (věk 5 až 8 let) spolku Sportíci pod vedením J. Němce, a kurt
č. 3 jsme pronajímali žákům ZŠ
k tréninkům pod vedením J. Skiby.
Rozvoj areálu:
- Členové oddílu odpracovali na úpravě dvorců a areálu 337
brigádnických hodin.
- S využitím finanční dotace
obce jsme společně s firmou DIK
stavby opravili vnitřní i venkovní

vyznavači jógy. Dva specializované sály pro jógu a další pro skupinová cvičení využívají denně
zájemci od malých dětí po seniory
- více na www.jogista.cz.
Všem příznivcům jógy a zdravého životního stylu přejí krásné
prožití vánočních svátků lektorky
Tereza Bratčenkov, Renáta Homolová, Kateřina Lazecká, Kristýna Zděblová.

omítky a venkovní sokly stěn tenisové klubovny.
- Vysadili jsme dalších 30
tújí, které oddělují fotbalové hřiště
od tenisových kurtů.
Všem členům oddílu a příznivců tenisu přejeme „krátkou“
zimu.
Petr Zděblo,
předseda tenisového oddílu

Dovolte mi popřát vám klidné
a aktivní prožití vánočních
svátků, jakož i šťastný a úspěšný rok 2020. Všem sportujícím pak přeji splnění osobních
i kolektivních cílů a hlavně
spokojenost s aktivním přístupem k životu.
Chci rovněž poděkovat radě
a zastupitelům obce, spolkům,
aktivním jednotlivcům i firmám
za vytváření, zlepšování a udržování sportovišť v naší obci.
Petr Zděblo,
za výbor TJ Velká Polom
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Den koní rozhýbal velkopolomský Mlýnek
Druhou zářijovou neděli se
v Jezdeckém klubu pořádal Den
koní, který přilákal spoustu diváků.
Kvůli lehkým přeháňkám se hlavní
program udál v jezdecké hale.

Ve 14 hodin akci zahájili parkurovou soutěží ti nejmenší sportovci, a to děti na ponících. Ti se
později mohli předvést ještě jednou v parkurové štafetě s velkými
koňmi. Své umění ukázal i mistr
České republiky v ovládání biče
a lasa. Abychom vytvořili co nejpestřejší program, pozvali jsme
také děvčata reprezentující gymnastické odvětví jezdeckého sportu – voltiž. Gymnastky startující
za Hřebčín Albertovec nejsou ve
sportu žádnými nováčky, účastnily se mimo jiné mistrovství světa
v této disciplíně. Historický nádech
nám do programu vnesla Dáma
v sedle, která předvedla elegantní
jízdu v dámském sedle v krásné
barokní róbě.
S jezdectvím jsou spjata i jiná

zvířata nežli koně. V každé stáji se
pohybuje mnoho pejsků, tak jsme
se rozhodli zpestřit a rozveselit
program „Psí párty“, tedy ukázkou
tance se psem a hry s frisbee.

jezdeckou halu byly v našem
areálu rozmístěny různé stánky
nabízející například umělecké
kování, kde si mohli návštěvníci
vyrobit svou vlastní podkůvku pro
štěstí, nebo malování na tvář pro
děti. K dispozici byla také ohrádka s malými poníky, vožení na
poníkovi nebo ukázka podkování
koní naším zkušeným kovářem.
Návštěvníci se určitě zastavili
i u stánků s bohatým občerstvením. Na své si přišli milovníci sladkého, k prodeji byly trdelníky či

V předposledním bodu programu
jsme slavnostně pokřtili naše
letošní hříbě, hřebečka Alexe
L. Závěr pak patřil ukázce „Mini
Maxi“, ve které se naši nejlepší
jezdci dostali až na výšku překážky
167 cm, což je výška, kterou skáčou
světoví jezdci na olympiádě.
Den koní je určen pro všechny
věkové kategorie návštěvníků,
proto jsme se snažili, kromě
hlavního programu, zajistit další
zajímavé ukázky a atrakce. Mimo

palačinky, ale o hladu nebyli ani
zastánci žebírek, guláše, zelňačky
nebo párku v rohlíku.
Chtěli bychom, aby se Den
koní stal tradiční součástí kulturního programu v naší vesnici. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat naší obci, všem partnerům a příznivcům za pomoc
s naplněním hlavního cíle této
akce – budovat u dětí správný
vztah ke zvířatům a přírodě.
Jezdecký klub Velká Polom
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Výstavba „kulturně-technického zázemí“
mysliveckého spolku
Po celou dobu fungování mysliveckého spolku ve Velké Polomi
trpěl tento jedním neduhem, a to
absencí vlastního objektu v blízkosti obce, pomyslném středu honitby, dostupném celoročně. Vždy
jsme museli spoléhat na ochotu
našich členů či vstřícnost obce. Ať
již při uskladnění krmiva nebo materiálu potřebného pro výstavbu
mysliveckých zařízení. Ne vždy po
našich členech zůstal na obecním
dvorku dokonalý pořádek, protože zrovna bylo nutné postavit tři
posedy. Proto jsme se rozhodli pro
vybudování vlastního zázemí pro
naši činnost. V dostatečné blízkosti obce a dostatečně daleko od
obytné zástavby, ať spoluobčany
nerušíme hlukem při stavbě krmelců apod. Ono se to nezdá, ale motorovou pilu máme v ruce častěji
než pušku.

Bohužel naše nadšení bylo velice rychle konfrontováno s realitou. Jen zakoupení „unimobuněk“
v dobrém stavu za rozumnou cenu
byl skoro neřešitelný problém.
Naštěstí jsme snad již překonali veškeré potíže a celý projekt
směřuje ke zdárnému konci. Skladové prostory již svůj účel plní. Na
zbytek máme veškerý materiál,
nyní to stačí jen dokončit. Počasí
nám zatím přeje.
Samozřejmě musíme poděkovat obci Velká Polom za dotaci na
tento náš projekt. Jeho realizace
bez pomoci obce by pro nás byla
podstatně složitější.

Rocková
Velká Polom

Krakenů mi nepřísluší hodnotit,
přenechám to jiným, ale jako kapela jsme si naše vystoupení parádně užili. Poslední vystoupila kapela
The Fly a v pokročilé večerní hodině předvedla kvalitní „práci“.
Chci poděkovat všem, kteří
se postarali o přípravu a realizaci
náročné akce, jmenovat všechny
by bylo na dlouhý seznam. Dále
děkujeme vedení obce Velká Polom
za finanční a materiální podporu,
bez které by bylo nereálné
uspořádat akci takového rozsahu.
Těšíme se na 24. října 2020, na
kdy je stanoven termín 7. ročníku
„Rockové Velké Polomi“. Doufáme,
že se nám podaří najít další
finanční partnery z řad podnikatelů
naší obce a přijít s něčím novým
a zajímavým pro fanoušky rockové
hudby.

Třetí říjnovou sobotu se v sále
Sokolovny rozezněly tóny rockové
hudby. Uskutečnil se už šestý ročník
oblíbené akce „Rocková Velká
Polom“. Pořadatelé nabídli kromě
dvou oblíbených místních kapel
Kraken a The Fly dvě nové kapely.
Mladé, dravé, ambiciózní hudebníky z kapely COINCIDENCE, kteří
již při prvních tónech zaujali nejen
široké publikum, ale i ty, které osobně považuji za znalce rockové
hudby. Další změnou oproti minulým rokům bylo vystoupení rockových matadorů z Opavy – kapely
MANTL. Předvedli precizní vystoupení a odehráli hodinu plnou „pecek“
od kapely Kabát.
Kapela Kraken se představila se
značně obměněným repertoárem
a s hostem, mladým nadějným
klávesistou, který se chystá na
studia na konzervatoři. Vystoupení

Jiří Kozelský,
předseda mysliveckého spolku
Hubert Velká Polom

Za pořadatele
Radovan Kusyn

Obec podpořila
hospicové služby
Smyslem hospicových služeb Charity Ostrava je poskytování specializované zdravotní
péče lidem v terminálním stádiu
života. Hospicová myšlenka vychází z úcty k člověku jako jedinečné bytosti a zachování jeho
důstojnosti v posledním období
života. Hospicovou péči zajišťujeme terénní formou přímo
v domácnostech klientů týmem
zdravotních sester a lékaře
v rámci služby Mobilní hospic
sv. Kryštofa. Lůžkovou zdravotní péči poskytuje Hospic sv.
Lukáše v Ostravě-Výškovicích.
Provoz obou služeb je hrazen ze zdravotního pojištění
klientů, jejich úhrad, veřejných
zdrojů a z podpory donátorů.
Velice děkujeme, že se obec
Velká Polom v letošním roce
rozhodla podpořit každou ze
služeb částkou pět tisíc korun.
Tato finanční podpora nám pomohla s úhradou provozních
nákladů služeb a udržením
kvality poskytované hospicové
péče.
Dalibor Kraut,
Charita Ostrava

“

11

Když se vytratila veškerá naděje,
když nikdo nepřichází na pomoc
a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že
pomoc přece přichází, i když nevím
jak a odkud.“
Mahátma Gándhí
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Prázdninová
fotosoutěž
zná své vítěze
Na začátku letošních prázdnin jsme vyhlásili letní prázdninovou fotosoutěž s tématem
Velká Polom mýma očima.
Chtěli jsme, aby občané naší obce vyfotili Velkou Polom tak, jak ji sami vidí.
Do soutěže se zapojilo čtrnáct účastníků,
kteří přihlásili celkem dvacet tři fotografií.
Z nich vybrala porota tři nejhezčí a obec jejich
autory odměnila drobnými cenami. Přinášíme
vám nejen vítězné fotografie, ale také výběr
ze všech soutěžních snímků.
Děkujeme všem, kteří se do soutěže
přihlásili a podělili se s námi o to, jak vidí svou
obec!

“

Někdy znamená domov místo, kde je tvoje srdce.
Tomu Já věřím.“
Stephen King
Kateřina Štefková - Svatý Václave
Andrea Kusynová - Jarní louka
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Eliška Kořená - Kaplička před západem
slunce

Matyáš Dudek - Posed

Ivo Mannsbarth - Nebe nad Velkou Polomí

Matyáš Dudek - Pohled na Velkou Polom

Marie Tobolová - Výhled z čapího hnízda

Josef Marek - Apokalypsa
Josef Marek - Vodojem

Petra Kollárová - Velká polom na skolonku roku 2018
Břetislav Volkmer - Východ slunce
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Pozvánka na charitativní akci
Touto krátkou vsuvkou bychom
vás a vaše blízké chtěli srdečně
pozvat na blížící se třídenní charitativní akci, kterou pořádáme ve
spolupráci s obcí Velká Polom.
Zahájení celé události je plánováno na pátek 6. prosince v prostorách Sokolovny.
Myšlenkou a cílem celé akce je
na dobrovolném vstupném vybrat
co nejvíce finančních prostředků, které budou na závěr řádně
spočítány a připraveny k předání
pro dobrou věc. Penězi chceme
podpořit lékaře a personál dětského oddělení Jednotky intenzivní a resuscitační péče Kliniky
dětského a dorostového lékařství
v Praze 2.
Pátek 6. prosince bude určen
především dětem, jejich rodičům
a prarodičům. Po 16. hodině nám
zatančí děti z MŠ U Rákosníčka,
taneční kroužek základní školy
pod vedením paní učitelky Šlechtové a k poslechu zazpívá pěvecký
sbor Paprsek pod taktovku paní
učitelky Švidrnochové.
Po vystoupení, tedy okolo
18. hodiny, se mohou děti těšit
na Mikuláše, který určitě dorazí
s čertem i andělem. Mikuláš je pro
všechny děti. Rodiče, kteří budou
mít zájem obdarovat své ratolesti,
prosíme o předání podepsaných
balíčků hodinu před příchodem
Mikuláše.
Páteční večer nám svými
výrobky oživí i místní skautský
oddíl Heřmánek a nebude chybět
ani občerstvení.
Sobotní večer je určen pro
všechny generace, které si rády
poslechnou dobrou muziku, a to
do pozdních večerních hodin.
Svou účast nám přislíbily známé
kapely, jako například C&W OK
BAND, EeasySteps, The Fly, Ahoj
Babi, Kraken či Satelit, které vystoupí po 18. hodině. Večerem
bude provázet DJ Šindlář Pavel
a k ochutnání nebude chybět lahodný pivní mok značky Žíznivý

dromedár.
V neděli 8. prosince od 16 hodin potěšíme všechny, kteří mají
rádi lidovou muziku v podání
Cimbálovky ZUŠ Háj ve Slezsku.
V 17 hodin nás svou účastí poctí
amatérský divadelní soubor Velkopolomské hvězdy s divadelní inscenací „Lázeň perlivá“.
Konec třídenní charitativní
akce plánujeme na 19 hodin. Za
přítomnosti zástupce naší obce jej
spojíme s vyhodnocením.
Ještě před akcí bychom rádi
poděkovali obecnímu úřadu, dobrovolným složkám v obci, jako např.
SDH, mysliveckému sdružení Hubert a skautům či všem kapelám.
Největší dík ale patří těm, kteří
přiloží ruku k dílu a během akce
na dobrou věc čímkoliv přispějí.
Závěrem bychom, prostřednictvím kopie děkovného dopisu
zaslaného v dubnu letošního roku,
rádi přiblížili motiv celé prosincové
akce:
Dobrý den,
tento dopis píšeme s úctou a respektem k Vámi vykonávané práci převážně na novorozeneckém
oddělení KDDL Praha-Karlov.
Jako rodiče jsme měli tu možnost
strávit u Vás několik dní, hodin
a pozorovat tak Váš profesionální
a lidský přístup převážně k malým
pacientům, kteří by se bez Vaší
pomoci určitě neobešli.
Chtěli bychom Vám a celému
kolektivu alespoň touto cestou
poděkovat za to, že jsme mohli
spolu s celou rodinou dne 14. března
oslavit první rok našeho syna
Lukáška Wysoglada. I když jeho
zdravotní stav není úplně ideální
a těžká léčba si vyžádala bohužel
i nežádoucí následky, klučina se
má k světu a dělá nám obrovskou
radost. Všichni doufáme a pevně
věříme, že vše půjde jen k lepšímu
a Lukášek si časem vybojuje
plnohodnotný život stejně tak, jako
si díky Vám vybojoval šanci zůstat
mezi námi.

V prosinci letošního roku
plánujeme uskutečnit malou charitativní akci v místě bydliště a využít tak možnost vybrat finanční
prostředky na dobrou věc. Předat je následně na Vaše oddělení
a alespoň touto cestou Vám zpříjemnit, možná i ulehčit tak náročnou práci, jakou lékaři a celý
kolektiv u Vás vykonáváte.
Ještě jednou, i za Lukáška,
nám dovolte poděkovat všem, co
se na léčbě a převozu našeho
syna k Vám podíleli.
Ivana a Pavel Wysogladovi
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Vánoční svátky
ve farnosti Velká
Polom

Polomi (tj. cca v 11 hodin) budou
skauti rozdávat Betlémské světlo.
Máte-li zájem, nezapomeňte přijít
s lucerničkou.
Středa 25. prosince – odpoledne zveme na Živý Betlém
Neděle 22. prosince – na 4. - putovaní k jesličkám, bližší inneděli adventní po mši svaté formace budou zveřejněny na
v kostele sv. Václava ve Velké

nástěnce u kostela.
Na začátku roku 2020 se uskuteční Tříkrálová sbírka. Bližší
informace budou zveřejněny na
nástěnce u kostela.
XI. farní ples se uskuteční v sobotu 25. ledna 2020 v Sokolovně
ve Velké Polomi.

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích ve farnosti Velká Polom
Kostel

„Půlnoční“
24. prosince

Narození Páně
25. prosince

Svatý Štěpán
26. prosince

Silvestr
31. prosince

Nový Rok
1. ledna 2020

Velká Polom

21:00

10:00

10:00

16:00

10:00

8:30

8:30

Dolní Lhota

15:00

(pro rodiny s dětmi)

Horní Lhota

Vánoční přání
Už ze slova „Vánoce“ vychází
kouzlo, které si podmaňuje lidská
srdce. I lidé bez vyhraněné víry,
pro které betlémský příběh nemá
hlubší obsah, slaví vánoční svátky a uvažují, kam by mohli vyslat
nějaký paprsek radosti. Jakoby
navzdory chladné roční době o Vánocích procházel celou zemí teplý
proud lásky.

8:30

7:00

Vánoce jsou svátky lásky a radosti. To je hvězda, za kterou se
lidé snaží jít. Ta hvězda nás vede
dál než k rozsvícenému stromečku
a bohatému stolu. Vede až k jeslím
s dítětem, které přináší pokoj.
Pokoj s Bohem, pokoj mezi lidmi,
pokoj se sebou samým a v sobě
samém. Takový pokoj vám všem
o letošních svátcích i v Novém
roce 2020 upřímně přeji.
P. Radek Drobisz

8:30

Kalendárˇ akcí
VELKÁ POLOM 2020
17. ledna
25. ledna
2. února
22. února
29. února
7. března
21. března
28. března
4. dubna
16. května
23. května
30. května
20. června
5. července
17. července
31. července
14. srpna
29. srpna
12. září
12. září
12. září
19. září
28. září
září
10. října
24. října

Ples SRPŠ při ZŠ
Farní ples
Maškarní ples MŠ
Hasičský ples
Country bál
Obecní maškarní ples
Sázení aleje na cyklostezce
Ukliďme Velkou Polom
Velikonoční jarmark
Lukostřelecký turnaj 3D
Rybářské závody
Den obce
Hoří má panenko
Sraz veteránů
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Gulášfest a ukončení prázdnin
Medobraní
Sraz historických autobusů
Rybářské závody
Vinobraní
Pouť sv. Václava a krmáš
Den koní ve Mlýnku
Den seniorů
Rocková Velká Polom

28. listopadu

Rozsvícení vánočního stromu

listopad

Večer pro ženu

design Ivana Kordasová
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