VELKOPOLOMSKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ OBEC VELKÁ POLOM
(ZDARMA)

19
12 /2006

ZPRAVODAJSTVÍ

INFORMACE

UDÁLOSTI

KULTURA

HISTORIE

SPORT

OBECNÍ STRÁNKA

2

Vážení spoluobčané,
všechny Vás zdravím na počátku nového volebního období. A ještě jednou děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste projevili
svou účastí v komunálních volbách a Vašimi hlasy.
Protože jsou mezi námi i lidé nemocní anebo takoví, kteří „nechytnou“ vysílání naší obecní televize, považuji za vhodné
Vás seznámit se složením nového zastupitelstva obce na budoucí 4 roky a výsledky hlasování o funkcích na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo 6. listopadu 2006.
Ing. Ludmila Bubeníková – starostka obce
Ing. Tomáš Lazecký – místostarosta obce
Ing. Emil Chudoba – člen rady obce
Jan Sztefek – člen rady obce
Alfréd Bitta – člen rady obce
Zbývající členové zastupitelstva obce: Jiří Kopřiva, Jana Martínková, Ludmila Bariličová, Ing. Jiří Vaněk, Radim Demel,
Ing. Milada Klapuchová, Daniel Kozelský, Jiří Vandlíček, Věra Fialová, Lumír Vašek.
Do funkcí předsedů výborů byli zvolení: finančního Ludmila Bariličová, kontrolního Jiří Kopřiva.
Rada obce následně schválila zřízení několika komisí jako pracovních a poradních orgánů rady obce a jmenovala předsedy (jejich jména jsou uvedena v závorce) a členy těchto komisí. Jedná se o komisi sociální (Jana Martínková), stavební
(Václav Byma), přestupkovou ( Ing. Miluše Šupalová), kulturní (Mgr. Renáta Drozdková) a komisi pro ekologii a životní
prostředí (Jiří Vandlíček).
Postupně dostanou všechny komise prostor zde v našem zpravodaji, kde mohou seznámit občany se členy a plánem
činnosti.
To jsou první kroky, které bylo nutno v začátku uskutečnit, aby mohla být zahájena činnost všech volených i jmenovaných orgánů a já doufám, že se nám podaří pracovat ve stejné přátelské atmosféře a se stejným úsilí jako tomu bylo
i v minulých čtyřech letech.
Přeji všem hodně zdraví, dostatek energie a pracovního úsilí.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Poštovní schránka na rohu ulice
Ze strany občanů byl vznesen požadavek na zvýšení počtu poštovních schránek.
Řešili jsme tuto záležitost s vedoucí naší pošty – podařilo se jí získat jednu schránku navíc. Tu umístíme v dolní části ul.
Opavské, blízko pomníku RA. A protože schránka, umístěna na budově obecního úřadu není příliš využita, bude přemístěna na ul. 9. května, blízko „bytovky“. Těmito přesuny docílíme relativně stejné dostupnosti ve všech částech obce.
Věříme, vážení občané, že tuto změnu uvítáte a že Vám přijde vhod.

Soutěž „ Velká Polom a kultura“
Jak si jistě vzpomínáte všichni, kteří jste se zúčastnili vinobraní spolu se symbolickým otevřením kulturního střediska
poslední zářijový den, byla jedna z podkrovních místností vyčleněna pro výtvarné práce žáků naší školy, kteří předložili svá díla na téma „Velká Polom a kultura“. Sešlo se hodně výtvorů – poděkování patří všem dětem, které se zapojily,
ale i p. učitelce Kopřivové, která celou tuto akci zajistila. Vhazováním lístečků s označením čísla výkresů proběhla anonymní soutěž. A bylo velmi těžké určit nejlepší práce, protože hezké byly všechny. Nakonec podle nejvyššího počtu hlasů
byly vyhodnoceny tyto tři nejlepší práce: 1. místo: Vendula Churová (jezdec na koni), 2. místo: Markéta Buršová (tvrz),
3. místo: Michaela Brázdová (jezdecké závody). Blahopřejeme.
Děkujeme ještě jednou všem dětem a výherkyním předáme při první vhodné příležitosti drobné dárky. Jen tak dál.
Malování je skutečně hezký koníček.
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Co je to za lidi ?!
Vážení občané, jsou věci, o kterých píšu nerada a je mi z nich smutno. Mám za to, že když se nám něco podaří (a jsou to
věci, které jsou financovány z našich společných peněz!), máme z toho všichni radost. I proto děláváme akce typu „Den
otevřených dveří“, abychom Vám všem vlastně jakýmsi symbolickým způsobem předali k užívání nové prostory, ať už
venkovní, tak i objekty, jestli už mám na mysli školu, poštu či kulturní středisko. Také úpravy veřejných ploch nejsou
levnou záležitostí. O to víc je zarážející, že vždy se najde nějaký vandal, který ničí výsledky práce cizích rukou. Musí jít
o člověka, který sám nic neumí a nic nedokázal, protože jen takový neumí ocenit výkon někoho jiného.
Z nově osazeného parku pod hřbitovní zdí se ztrácejí sazenice keřů a jehličin. Nevíme, zda smyslem je osadit si našimi
sazenicemi vlastní zahrádku (pak je to velmi smutné) nebo ničit za každou cenu a třeba vytrhané sazenice hodit někam
do příkopu (což je snad verze ještě horší).
Policie byla upozorněna a činí patřičné kroky. Taktéž Vás, všechny slušné občany, znovu vyzýváme, buďte pozorní
a případné postřehy hlaste buď na místním oddělení policie (tel. č. 553 770 279) nebo na obecní úřad (tel. č. 553 770 228).
Važme si našeho společného majetku a chraňme jej! Jsou to věci, které budou k užitku a potěšení mnoha dalším generacím.

„Všechno zkuste; což dobrého jest, toho se držte.“
Ep. sv. Pavla
Způsob a ceny pronájmu prostor v kulturním středisku
Vážení občané, již v době dokončování stavebních úprav kulturního střediska jste projevili zájem o možnost pronájmu
rekonstruovaných prostor – především kluboven v suterénu. Rada obce se touto otázkou zabývala s tímto výsledkem.
Sjednotili jsme se v názoru, že prostory v kulturním středisku (kromě zdravotnických služeb v přízemí) nebudou poskytovány k podnikatelským účelům. Budou k dispozici spolkům, organizacím, různým občanským sdružením a také
jednotlivým občanům.
Společenský sál v 1. patře je určen ke schůzovní činnosti a přednáškám, různým společenským a kulturním akcím, jako
jsou koncerty, divadla apod. (pro tyto účely bude zapůjčován zdarma).
Rekonstruované suterénní prostory jsou rozděleny na dvě části: šachový klub (vstup z ulice Pod Mostem) a klubovna
(vstup vchodem u parkovací plochy), obě tyto části mají sociální zařízení, šachový klub i WC pro imobilní. Přístupná je
kuchyňka a úklidová komora. Klubovny budou pronajímány buď samostatně nebo jako celek k různým rodinným oslavám, posezením, pohřebním hostinám apod. Kapacita celého prostoru je 60 míst, k dispozici je nádobí (talíře, skleničky,
příbory atd.), ubrusy v několika barevných variantách, které uživatelé musejí v dohodnutém termínu vrátit čisté zpět.
Kuchyňka není určena k vaření, pouze k ohřevu dovezeného jídla, vaření kávy, čaje a přípravy občerstvení. Pokud někdo
bude mít zájem využít sporák, který je vybaven keramickou deskou, nechá se poučit o manipulaci s ním. K dispozici je
i chladnička a tzv. „vinotéka“ (tu jsme získali zdarma jako bonus k pořizovaným elektrospotřebičům). Vinotéka je určena pouze k udržení stálé teploty láhví vína, ne k uchování např. zákusků či jiných potravin – ty patří do chladničky.
Každý zájemce uzavře smlouvu o nájmu, kde jsou specifikovány povinnosti, mezi které samozřejmě patří udržovat
čistotu, bezpečnostní a požární předpisy a taktéž nahradit chybějící či poškozené vybavení. Prostory se předávají protokolárně a stejným způsobem se odevzdávají. Termíny je třeba dohodnout na sekretariátě obecního úřadu u p. Brázdové
(tel. č. 553 770 228), kde získáte i kontakt na správkyni tohoto zařízení, kterou je p. Benediktová. Ta zajistí předání
i převzetí včetně klíčů. Cenu dle smlouvy je zájemce povinen uhradit při podpisu smlouvy.
Cena za krátkodobý jednorázový nájem je 500,- Kč za jednotlivou klubovnu v suterénu, za obě současně pak 1.000,- Kč.
Při opakovaném dlouhodobém využívání různými organizacemi či spolky je stanovena částka 2.000,- Kč na rok se splatností v lednu na běžný rok. Stejné ceny se týkají velkého společenského sálu.
Tyto podmínky jsou velmi slušné, ceny v porovnání s jinými lokalitami nízké. Jedná se v podstatě o příspěvek na provoz
tohoto zařízení a spotřebované energie.
Ludmila Bubeníková
starostka obce
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Vážení občané, milí přátelé,
doba vánoční je dobou lásky, míru, pohody a porozumění. Přejeme Vám všem, abyste ji strávili mezi svými blízkými,
abyste se zastavili na chvilku v tom uspěchaném čase a poté, odpočinutí a vyrovnaní, vstoupili do dalšího roku. Rok 2007
ať Vám přinese všechno dobré, zdraví, klid a pohodu a ať se Vám splní aspoň některá přání.
A jako každoročně, i letos o půlnoci se sejdeme v centru obce u nákupního střediska a společně přivítáme přicházející
nový rok a budeme se radovat z úspěchů již minulých a očekávat nová překvapení. Přijďte mezi nás, atmosféra je vždy
velmi příjemná. A je veselo a tak by to na Silvestra mělo být.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Tomáš Lazecký
místostarosta obce

„Myšlenka nepatří tomu, kdo ji vyřkl první, ale tomu, kdo ji vyjádřil lépe.“
Kraus
Další významný čestný dárce mezi námi!
Dne 20. listopadu 2006 jsme na našem obecním úřadu přivítali pana Zdeňka Filípka, abychom se připojili ke gratulantům k získání Zlatého kříže 3. třídy, který uděluje Český červený kříž za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Kyticí květů
a drobným dárkem jsme vyjádřili panu Filípkovi své uznání, vděk a poděkování za všechny, kterým bylo díky vysoce
humánnímu postoji tohoto našeho občana možná zachráněno zdraví, snad i život. Ještě jednou díky.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Zdeněk Filípek
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INFORMACE
Výměna občanských průkazů - změna okresu
Od 1. ledna 2007 patříme k okresu Ostrava - město

V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 513/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2006 Sb., o stanovení území
okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, dojde od 1. ledna 2007
ke změně okresní příslušností u 119 obcí. Mezi tyto obce patří i naše obec Velká Polom, která bude od uvedeného data
náležet do okresu Ostrava - město.
Magistrát města Ostravy nás 6. 12. 2006 informoval, že vzhledem k tomu, že dosavadní občanské průkazy občanů naší
obce obsahují nesprávný povinný údaj o místu trvalého pobytu (okres Opava), bude provedena jejich výměna.

!!! VÝMĚNA OBČANEK SE TÝKÁ VŠECH !!!
Výměna se bude týkat všech občanů naší obce, kteří vlastní občanský průkaz. Víme, že to bude pro naše občany, ale i pro
nás náročné, jelikož tyto občanské průkazy mají v držení i starší občané. Obecní úřad Velká Polom Vám bude nápomocen hlavně s pořízením fotografií (budeme se snažit zajistit fotografa přímo do naší obce, který by vyfotil i občany, kteří
si kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou pořídit fotografie jinak a který by občany vyfotil jednak přímo na Obecním
úřadě, případně u nich doma). Připravíme i další opatření, která by měla ulehčit výměnu těchto dokladů.
O dalším postupu budete včas informováni.
Občanské průkazy by měly být vyměněny do konce 1. čtvrtletí roku 2007.
Libuše Výtisková
matrikářka

Od 1. ledna 2007
přecházejí podnikatelé patřící k OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) z Opavy
na OSSZ v Ostravě, ul. Zelená.

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

ÚŘAD PRÁCE PRO VELKOU POLOM OD 1. ledna 2007
Opavská 1118
708 00 Ostrava Poruba
Dávky státní sociální podpory zajišťují kontaktní místa SSP Úřadu práce v Ostravě.
Pavlína Mučková
správní oddělení

INFORMACE
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Obecní úřad Velká Polom informuje občany
Poplatek za odpady v roce 2007

Pro radu obce byl hospodářsko správním úsekem obecního úřadu vypracován podkladový materiál pro stanovení poplatku za systém odpadů v roce 2007. Jen pro zajímavost:
1. odstraňování odpadů v roce 2005 stálo obec 1.101.363,- Kč, což představuje cenový nárůst 13,25 Kč
na jednoho občana oproti roku 2004,
2. na poplatcích bylo vybráno v roce 2005 705.529,- Kč, nedoplatky za rok 2005 činí 1.380,- Kč,
3. v roce 2006 jsou náklady na odstraňování odpadů předpokládany ve výši cca 1.200.000,- Kč
(z účetnictví známe hodnoty ke dni 31. 10. 2006),
4. na poplatcích bylo vybráno v roce 2006 (ke dni 30. 11. 2006) 698.380,- Kč, nedoplatky za rok 2006 činí 10.120,- Kč,
5. celkem nezaplacené poplatky za odpady, tj. za léta 2002 – 2006, činí 17.365,- Kč.
Rada obce se po projednání rozhodla navrhnout zastupitelstvu výši poplatku za systém odpadů na rok 2007 takto:
1. 210,- Kč dle rozhodnutí obce
2. 250,- Kč dle % výpočtu podílu skutečných nákladů
Celkem 460,- Kč na jednoho občana.

!!! V roce 2007 dochází ke změně při žádosti o osvobození na poplatku !!!

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ N E L Z E DOLOŽIT ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM, DŮKAZNÍM PROSTŘEDKEM
JSOU NAPŘ. POTVRZENÍ O STUDIU (STUDENTI), KOPIE NÁJEMNÍ SMLOUVY, KOPIE PRACOVNÍ
SMLOUVY O HLAVNÍM PRACOVNÍM POMĚRU, POTRZENÍ O POBYTU V ZAHRANIČÍ
(OSOBY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI, KTERÉ SE DLOUHODOBĚ NEZDRŽUJÍ).
Pavlína Mučková
správní oddělení

Svoz popelových nádob v době vánočních svátků

TŘÍDĚNÍ ODPADU OD 1. LEDNA 2007
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2007 – čtrnácti
Úterý 2. ledna

Obec Velká Polom v souladu se zákonem o odpadech přistoupila k rozšíření třídění odpadů v obci. Do kontejnerů na
plasty můžete od nového roku vhazovat NÁPOJOVÉ KARTÓNY. Nápojovými kartóny jsou „krabice“ od mléka, džusů
apod., které jsou na obalu označeny názvem TETRAPACK. Budou-li nápojové kartóny složeny do zploštělé podoby zaberou méně místa.
Pavlína Mučková
správní oddělení
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INFORMACE
A je nás zase víc, nebojíme se vlka nic!

A je tady opět konec roku, proto bych Vás ráda seznámila s několika údaji z matriky, které Vás budou jistě zajímat:
Od začátku ledna do konce listopadu zemřelo v naší obci 9 spoluobčanů - 3 ženy a 6 mužů. Ve stejné době se narodilo
17 dětí - 7 chlapců a 10 děvčátek. A to jsou noví občánci, které jsme mezi sebe přivítali:
Karolína Boleslavská
Ondřej Bubeník
Ondřej Coufal
Adéla Divišová
Veronika Dostálová
Kriﬆýna Hrubá

Jonáš Kopřiva
Šárka Kořená
Johana Kozelská
Daniel Kozelský
Valentina Sedláčková
Jiří Otisk

Lucie Otisková
Adam Rychlý
Marie Švidrnochová
Vojtěch Tvrdý
Klára Wasserbauerová

Nesmíme zapomenout také na naše nejstarší občany – jim, ale i Vám všem přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví:
Otilie Paláčková 92 let
Adolf Tichý 91 let
Žofie Kotalová 91 let
Antonín Cihlář 91 let
Marie Halfarová 90 let
A navíc několik zajímavostí o nás všech:
V naší obci žije k 30. listopadu 2006 1624 občanů, z toho je 48% žen a 52% mužů. Ekonomicky aktivních obyvatel je 51%,
důchodců 13%, dětí 11% a ostatních (ženy na mateřské dovolené, v domácnosti, občané na Úřadu práce apod.) je 25%.
V letošním roce se do naší obce přistěhovalo 40 nových obyvatel a odstěhovalo se 22 lidí. Nejvíce rodin je s jedním dítětem - asi l20, se dvěma dětmi 78, se třemi dětmi 18 a se čtyřmi a více dětmi 15. Ve věku 0-18 let je 219 obyvatel, od 19 do
60 let žije v naší obci 1066 občanů a nejstarších spoluobčanů ve věku 61-92 let je 339. Svobodných žen a mužů je v naší
obci 571, ženatých a vdaných 818, vdov a vdovců 129 a rozvedených 106.
Libuše Výtisková
matrikářka

Přemístění popelnice u starého hřbitova
Sdělujeme Vám, že popelnice na hřbitovní odpad, která trvale stála na ul. Osvoboditelů naproti pošty byla mimo jiné
i na žádost p. Holuba přemístěna o cca 50 m výše u vrat neobývaného domu p. Gajdoruse (před farní úřad). Je to řešení
dočasné, hledáme jiné, vhodnější umístění. Současně jsme požádali společnost OZO, aby na přechodnou dobu (listopad
až leden, tj. období nejvyšší potřeby) nám zapůjčila další popelovou nádobu, aby nedocházelo k ukládání odpadu kolem
popelnice. Upozorňujeme znovu, že tyto popelnice jsou určeny výhradně na odpad ze hřbitova (uschlé květy, věnce
apod.) Prosíme Vás, udržujte i kolem popelnic pořádek, je to velmi frekventovaná lokalita a především v době „dušiček“
je hřbitov hojně navštěvován cizími lidmi – příbuznými zesnulých.
Vzhledem k dobrým vztahům se společností OZO a ukázněnosti našich občanů ve věci třídění odpadu jsme získali do
výpůjčky další 2 velké popelové nádoby na plasty, které budou blízko křižovatky ulic Jabloňová – Zahradní a další na současném stanovišti ul. Plesenská.
Děkujeme všem, kteří respektují určená pravidla a prosíme ostatní, aby pochopili, že k celkovému vzhledu naší obce
musí přispět každý svým dílem.
Ludmila Bubeníková
starostka obce
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Velkopolomská kapela RÁZY se představuje

Kapela RÁZY vznikla v polovině roku 2004 z rozpadající se zábavové skupiny Vagabund. Proběhlo několik personálních
změn, až se sestava ustálila na složení: Denisa Vlková – zpěv, Petr Musial – bicí, Štěpán Duchoslav – baskytara, Pavel
Honajzer – el. kytara a Jiří Kozelský – el. kytara.
Začali jsme vyrůstat na písních od Cranberries a Guano Apes. Po krátké době vznikly i první vlastní písně. Ty jsou
hluboce ovlivněny texty, které jsou v mnoha případech pocitové a depresivní.
Přibližně po roce existence nás zasáhla bolestivá ztráta, a to odchod Jiřího Kozelského. Po několika zkouškách byla
tvorba přepracována pro jednu kytaru a nic tedy nebránilo pokračovat ve zkoušení. V minulém roce jsme se přihlásili
na soutěž začínajících kapel pod názvem Boomcup v klubu Boomerang. První kolo se nám díky mohutné podpoře velkopolomských fandů, přátel a kladnému ohodnocení porotou podařilo vyhrát, ale do semifinále jsme se už neprobojovali.
Letos svou účast hodláme zopakovat a doufáme v minimálně stejné umístění jako loni.
V těchto chvílích pracuje Deni na nových internetových stránkách, ale již teď Vás můžeme pozvat na stránky stávající,
jejich adresa je razy.ic.cz.
Pokud chcete kapele něco sdělit, nebo se na něco zeptat, pište na e-mail: razykapela@seznam.cz.
Těšíme se na Vás na příštím vystoupení.
Pavel Honajzer
za kapelu RÁZY

razy.ic.cz
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KULTURA

Plesová sezóna 2007
13. 1. 2007

Country bál

20. 1. 2007

Country bál

27. 1. 2007

Myslivecký ples

3. 2. 2007

Hasičský ples

10. 2. 2007

Ples Sdružení rodičů
při ZŠ Velká Polom

16. 2. 2007

Ples TJ Sokol

23. 2. 2007

Obecní ples

Srdečn
ě

Vás zv
e

me na
Obec
tentok ní ples, již p
ráte na
odruhé
téma
maška
rní,

"Z poh
ádk

y do p
ohádk
y"

untry taneční
Pozvánka na co

Hazard – country dance club
Zveme všechny příznivce country tanců a country stepu do
naší soukromé tančírny v budově staré školky ve Velké Polomi,
ul. Osvoboditelů 15. Taneční hodiny budou probíhat každý
pátek v zimní sezóně od 19:30 do 20:30 hodin.
Začali jsme již 1. prosince 2006. Hodiny na sebe výukově
nenavazují, tudíž, kdo přijde, ten si s námi zatančí a zaskotačí.
A co se budeme učit? Jednoduché country tance a pro zájemce taky základy cloggingu – country stepu. Přijďte se s námi
pobavit, zasmát se a hlavně odreagovat se od každodenního shonu.
Srdečně Vás zveme!
Cena: 25,-Kč/osobu/hod.
Eva Faruzelová
za skupinu Hazard – country dance club

SPORT
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Fotbalová sezóna je u konce

V hodnocení po ukončení uplynulé sezóny jsem litoval, že muži opět nedosáhli na postup do vyšší soutěže. Jak ale jistě
většina velkopolomských fandů ví, tentokrát se k nám štěstí přiklonilo a díky posunům ve „vyšších patrech“ se družstvu
mužů podařilo postoupit do I. B třídy krajské soutěže. K tomuto úspěchu blahopřejeme.
Po odehrané polovině nové sezóny jsme se mohli všichni přesvědčit o vyšší sportovní úrovni I.B třídy, což jistě přispělo
i ke zvýšenému zájmu diváků (bohužel občas měli přespolní v hledišti převahu). Naše obec si jistě po letech vysněnou
soutěž zaslouží a věříme, že i s vaší podporou v ní budeme hrát důstojnou roli.
Mládežnická družstva v městské soutěži opět bojují na špici tabulky, ale soutěže jsou teprve ve své polovině. V těchto
kategoriích je však hlavním záměrem poskytnout sportovní vyžití co největšímu počtu zájemců a vlastní umístění je až
„třešinkou na dortu“.
Celoroční časově i finančně náročná činnost fotbalového oddílu by byla nemyslitelná bez týmu trenérů, vedoucích
a dalších obětavců, kteří nezištně umožňují fotbal provozovat zhruba 50 aktivním hráčům v naší obci. Rovněž je třeba
poděkovat vedení obce, které po hubených letech v minulosti opět věnuje pozornost rozvoji sportovního vyžití pro mladé
a dokáže tuto činnost podpořit v rámci možností i finančně. Všem za to jistě patří poděkování a uznání.
Na závěr přinášíme přehled výsledků a zároveň zveme všechny na zápasy v jarní části sezóny 2006/7.
Muži

Krajská soutěž I. B třídy
a Městská soutěž Ostrava
– podzim 2006/2007 –
Žáci

Dorost

1.

Radvanice

36

5

39

1.

Sl. Ostrava

28

9

29

2.

Šilheřovice

25

17

28

2.

Kunčičky

45

12

28

3.

Dolní Lhota

31

12

27

3.

Hrabůvka

31

15

25

4.

Klimkovice

37

25

24

4.

Velká Polom

30

8

24

1.

B. Ostrava C

107

6

27

5.

Darkovice

30

18

21

5.

Michálkovice

29

21

23

2.

Sl. Ostrava

77

19

21

6.

Polanka

25

24

19

6.

Fenix

30

20

19

3.

Velká Polom

46

14

21

7.

Fryčovice

18

23

16

7.

Lok. Ostrava

27

25

19

4.

Lok. Ostrava

31

24

19

8.

Hrušov

17

27

16

8.

Markvartovice

22

24

16

5.

Koblov

19

23

12

9.

Heřmanice

29

28

15

9.

Hrušov

19

24

12

6.

Hrušov

37

20

11

10.

Darkovičky

19

28

15

10.

VD Start

13

33

8

7.

DPMO

23

30

11

11.

Ludgeřovice

12

21

15

11.

St. Bělá B

21

38

7

8.

Hrabová B

7

65

5

12.

Velká Polom

18

24

14

12.

Šenov

14

53

7

9.

Markvartovice

11

82

4

13.

Hlubina

17

29

13

13.

Radvanice

11

38

6

10.

Muglinov

4

79

0

14.

Třebovice

9

42

4

14.

-

-

-

-

Nejúspěšnější střelci - podzim 2006/2007
Ďaďan Ota

6

Dostál Ondřej

9

Němec Jan

13

Pončík Aleš

3

Rathauský David

5

Hlozák Miroslav

9

-

-

Ludvík Michal

4

Korpas Michal

6

Fotografie z Vesnické olympiády:
kuželky, stolní tenis,
volejbalové družstvo, udělování cen
Kamil Drozdek
za TJ Sokol Velká Polom
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SPORT
Vesnická olympiáda

Letošní rok byl v pořadí jedenáctý, kdy za účasti 9 obcí proběhla Vesnická olympiáda. Za dobu své existence tato soutěž
získala své stálé místo v kalendáři mnoha aktivních sportovců. Její charakter a rozmanitost disciplín ji učinily populární
natolik, že můžeme pravidelně vidět šoty ze soutěží v regionálním zpravodajství České televize.
Popáté v řadě za sebou a celkově již podeváté uspěla naše obec a znovu obsadila 1. místo. Přes velké sportovní úsilí se ani
letos nepodařilo ostatním obcím nás sesadit z pomyslného trůnu. I přes změny ve způsobu celkového hodnocení, kdy
se počítá 8 výsledků z 10 soutěží jsme díky zodpovědnému přístupu všech nominovaných v jednotlivých disciplínách
zůstali celkově neporaženi. S novým rokem začne již 12. ročník, do kterého se s velkou pravděpodobností nově zapojí
z vlastní iniciativy také Pustá Polom a tak se můžeme těšit na ještě kvalitnější konkurenci.
Na závěr bych chtěl vyzvat všechny, kteří mají zájem zkusit některou z disciplín VO, aby se ozvali přímo Kamilu Drozdkovi
(mobil: 777 112 160) nebo na sebe nechali kontakt na obecním úřadě a poděkovat všem, kteří se na našem sportovním
úspěchu podíleli.
Soutěž

Umístění

Reprezentovali

Plavání

5.

Kopřiva Jiří ml, Marek Josef ml., Kozelský Martin

Stolní tenis

4.

Švidrnoch Milan, Demel Hynek, Drozdek Kamil

Kuželky

2.

Mikesková Jana, Peřina Jan, Sztefek Josef, Drozdek Kamil

Přespolní běh

2.

Drastich Jiří, Ludvík Jakub, Sztefek Jakub, Marek Josef ml.

Nohejbal

1.

Mikeska Ivan, Kabeláč Luboš, Drozdek Kamil

Volejbal

1.

Juchelka Antonín, Tománek Jaroslav, Žídek Milan,Onderka Karel,
Zděblo Ivan, Zděblo Petr, Dyntar Jaroslav, Peřina Milan

Lukostřelba
Cyklo country
Vzduchovka

1.
3.
2.

Lazecký Tomáš, Tvarůžka Miroslav, Marek Josef ml, Hořák Pavel
Kopřiva Jiří st., Marek Ondřej, Golis Tomáš
Marek Josef st., Švidrnoch Milan, Tvarůžka Miroslav, Kabeláč Luboš

Sálová kopaná

6.

Sztefek Jakub, Stuchlý Dalibor, Popek Radim, Tihelka Mirek, Novák Mirek, Kozelský Pavel

Kamil Drozdek
za TJ Sokol Velká Polom

SOUTĚŽ
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Fotosoutěž

V červnu vyhlásila kulturní komise se Studiem OKO soutěž o nejlepší foto s tématikou léta, prázdnin a dovolených.
Fotky, které postupně přicházely, byly zařazovány do vysílání Lokální televize. Potěšující pro nás bylo, že při konzultaci
s profesionálním fotografem byl vysloven obdiv, jak naši spoluobčané umí zacházet se svými fotoaparáty. Hodnotící
komise měla těžké rozhodování, neboť v každé došlé kolekci snímků bylo něco osobitého a zajímavého.
Komise nakonec ohodnotila tři nejzajímavější fotky :
Bouřku nad městem zachytila Alena Kubná – k tomuto záběru není co dodat.
List v lese fotil Denis Kittrich – zde jsme hodnotili krásnou práci se světlem.
Nezvyklý stopař v Řecku - cenu za pohotovost si zaslouží Blanka Dostálová.
Komise se rozhodla udělit zvláštní cenu pro Petra Brázdu – ten je pracovně v Uruguay,
odkud nám zaslal rozsáhlou kolekci fotek, kterou nafotil společně se svým slovenským kolegou Jozefem Šumcem.
Tyto fotografie postupně zařazujeme do vysílání LTV.
Drobné ceny budou autorům vyhodnocených fotografií předány na vernisáži ART clubu 26. ledna 2007 v 17 hodin.
Všem fotografům, kteří nám na snímcích ukázali, co zajímavého viděli v létě, děkujeme za jejich snahu.
Přejeme hodně dalších vydařených fotek.
Jiří Kadula ml.
za kulturní komisi a Studio OKO

„Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.“
Konfucius
„Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství.“
Werich
„Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít
velké pochybnosti.“
France
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POZVÁNKY
Srdečně Vás zveme

na vernisáž ART clubu:
„Tentokrát trochu jinak“

Kdy?

V pátek 26. ledna 2007

Kde?

Suterén (klubovny) kulturního střediska

V kolik?

Zahájení 17 hod., trvání cca do 21 hod.

Výstava bude otevřena také:

v sobotu 27. ledna 2007
v neděli 28. ledna 2007

14 - 21 hodin
14 - 17 hodin

Srdečně Vás zveme na operetní představení:

Operetní skříňka s líčidly
Nenechte si ujít melodie ze známých
operet interpretované sólisty
Slezského divadla v Opavě:
Rose Marie, Tisíc a jedna noc, Ohňostroj,
Loď bláznů, Paganini, Cirkusová princezna,
My Fair Lady a další.

Kdy?

27. ledna 2007

Kde?

Kulturní středisko

V kolik?

16.00 hodin

POZVÁNKY
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Pozvání na vánoční půlnoční mši a k návštěvě Betléma
Vážení spoluobčané!
Jako každý rok, tak i letos 24. prosince, se bude v kostele sv. Václava konat ve 22 hod vánoční „půlnoční“ mše svatá.
Těšíme se, že se s Vámi potkáme na této mimořádné sváteční oslavě Ježíšova narození.
A pro ty nejmenší, kteří se těší na Ježíška v jesličkách obstoupeného zvířátky v našem krásném Betlémě, bude kostel po
dohodě s p. Eliášem otevřen ve sváteční vánoční dny (25. a 26. prosince) odpoledne v době 13 – 15 hod. a ve stejnou dobu
i v sobotu 6. ledna 2007 na Tři krále. Věřím, že mnohé z Vás tato informace velmi potěší.
Jako každý rok i v roce 2007 bude Česká katolická charita organizovat Tříkrálovou sbírku.
Část výtěžku bude tentokrát věnována sociálně potřebným seniorům - občanům Velké Polomi.
Předem děkujeme všem, kteří přispějí na pomoc druhým.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.“
Kant
Redakční rada a jazykové korektury: Ludmila Bubeníková, Renáta Drozdková
Foto titulní stránka: Jan Peřina

Sazba: Ivana Kordasová
Tisk: Duotisk–Pavel Válek

