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NÁŠ
Vážení občané, milí čtenáři!
končí doba prázdnin a dovolených, které, jak doufám, jste prožili ve zdraví. Po čase jsme se zase rozhodli formou tohoto našeho zpravodaje Vás informovat o aktuálních věcech ze života naší obce.
O některých věcech se budu zmiňovat
možná opakovaně, ale to jen z toho důvodu,
že každý měsíc je nás více – k trvalému pobytu se přihlašují další majitelé nových rodinných domů, pro které budou tyto
informace zcela nové.
Zjara jsem Vás informovala o zahájení
stavby obchvatu – tzv. přeložky I/11, abychom ihned nato v rozmezí několika dnů zjistili, že na stavbu není zajištěno financování.
Zděšení nastalo na všech frontách, nicméně
jako zástupci obcí na trase našeho úseku
(Hrabyně, Mokré Lazce a Velká Polom) jsme
se shodli v tom, že tlak jednotlivců se míjí
účinkem a je třeba postupovat strategicky –
tedy prostřednictvím Sdružení pro výstavbu
I/11 a I/57. Stav k dnešnímu dni je stále
stejný, nikdo z nás nemá k dispozici oficiální
stanovisko, stále jen slyšíme, že se hledají
zdroje. A my všichni doufáme, že se stavba
skutečně rozběhne a nám se bude dýchat
mnohem volněji.

OCENĚN DALŠÍ VELKOPOLOMSKÝ DÁRCE KRVE!
S potěšením oznamujeme, že Český červený kříž udělil nejvyšší zlatou medaili
prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve dalšímu z našich občanů, a to MUDr. Pavlu Komínkovi, bytem Slunečná čp. 524.
I my, za celou naši obec, jsme se přidali ke gratulantům a malým dárkem jsme vyjádřili, jak si ceníme tohoto hluboce lidského postoje. Ještě jednou – i touto formou
– děkujeme za nás všechny, ale hlavně za ty, jimž pan doktor pomohl navrátit zdraví,
případně zachránil život.
Nicméně jsme se připravili na problémy,
které budou naši obec provázet v souvislosti
s touto rozsáhlou investicí, a protože se nám
podařilo zajistit dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zahájili jsme výstavbu
další části chodníku na ul. Osvoboditelů – od
křižovatky ulic Osvoboditelů x Za Humny x
Úvozová – až k poslednímu rodinnému domu
směrem na Háj ve Slezsku. Cílem je ochránit všechny naše občany, zaměstnance podniků v bývalém zemědělském družstvu, ale i
ostatní účastníky silničního provozu, neboť
tato krajská komunikace nabude na významu a stane se tzv. přivaděčem na novou
rychlostní komunikaci. Realizaci díla jsme
svěřili firmě Aleš Volf z Bohumína, která
v rámci výběrového řízení nabídla nejvýhodnější cenu. S touto firmou máme dobré zku-

šenosti z minulých let, takže věříme, že
stavba proběhne bez problémů.
K dalším větším akcím v letošním roce
patří oprava budovy obecního úřadu. Konečně se nebudeme muset stydět, když
k nám přijedou významní hosté. Budova je
jednou z dominant této obce a nyní můžeme
bez uzardění prohlásit, že její stavebně technický stav odpovídá současnému standardu.
V říjnu zrealizujeme i opravu kapličky svatého Jana v blízkosti fary, která vyžaduje
izolaci proti vlhkosti, aby fasáda nebyla ihned
znehodnocena, vyměníme střešní krytinu
a vstupní dveře, obnovíme vnější i vnitřní
omítky. Na tuto akci se nám podařilo zajistit
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Střetnutí století i tisíciletí
Na úvod by bylo vhodné ve stručnosti
proletět historií.
První zmínka o existenci Velké Polomi pochází z roku 1288. Dá se předpokládat, že
tehdejší místní šlechta měla vybudované své
sídlo v místech dnešní vodní tvrze.

Jak přecházely tvrz a veškeré nemovitosti
z jednoho majitele na dalšího, přestavovalo
se i sídlo šlechty dle její potřeby. Zde je nutno
podotknout, že přestavby neměly charakter
modernizace objektu, jak tomu bylo u jiných
panských sídel. Takovým přestavbám se velkopolomská tvrz vyhnula. Objekt totiž sloužil
k ubytování poddaných, nikoliv šlechty.
Největší zásah do terénních úprav okolo
tvrze učinil po první světové válce její tehdejší
majitel Antonín Kubíček, který na dvůr statku
navezl několik metrů zeminy. Zasypal tak
ochranné vodní příkopy ze tří stran a do tvrze
se již nevstupovalo po mostě, ale terén byl
ve výši vstupní brány. Středověký charakter
tvrze tak v podstatě zůstal zachován.
Na druhé straně veškerá orná půda po
celá staletí produkovala zemědělské produkty a čekala na své nové poslání – osídlení
– na výstavbu rodinných domků.
Pokračování na straně 3
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DOKONČENÍ

ÚSEKU

CYKLOSTEZKY

VELKÁ

POLOM – OSTRAVA
Když jsem v minulém období psala o našem úseku výstavby cyklistické stezky Velká
Polom – Krásné Pole, zmiňovala jsem se
o tom, že jsme původně plánovali celý úsek
realizovat jako společný projekt, protože jen
tak měla tato stavba smysl. Nakonec řešily
obce každý úsek samostatně z důvodu časových rozdílů připravenosti stavby. S potěšením Vám všem sděluji, že úsek v Krásném
Poli byl dokončen a v neděli 28. června 2009
se konalo jeho slavnostní otevření. Bohužel
trvale deštivé počasí znemožnilo plány vedení
Městského obvodu Krásné Pole, takže na poslední chvíli rozhodl starosta Ing. Výtisk, že
slavnostní akt proběhne v obřadní síni tamní
radnice. Z programu proběhlo vše kromě vysvěcení mariánského zastavení v údolí u potoka Mešnice. Mimochodem – velmi hezké
a nápadité, kameny symbolizují dohromady
s křížem desátek růžence. Všechny mrzelo,
že slavnostní akt neproběhl na místě samém,
ale to nic nemění na jeho významu. Přijďte se
podívat, stojí to za to. Všichni jsme spokojeni
– beze zbytku se splnil cíl, kterým je napojení
našeho regionu na síť ostravských cyklotras
a cyklostezek a současně obnovení historického spojení obcí Velká Polom a Krásné
Pole, kterou odpradávna využívali naši předkové ke vzájemným návštěvám a udržování
dobrých sousedských vztahů. Věříme, že to
takto bude i v budoucnu.

A CO RADNICE CHYSTÁ?
V tomto období připravujeme také projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků na
ul. 9. května a Na Rohuli. Zde narážíme na
zásadní problém nedostačujícího prostoru
v části u výjezdu na I/11. Šířka krajské komunikace musí být zachována a prostor pro
chodník je velmi malý. K jednáním jsme přizvali i zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje a čekáme na stanoviska správců
sítí, neboť v komunikaci je uložen plyn, vodovod, kanalizace a ochranná pásma nedovolují žádné investice. Uvidíme, jak si projektant
s tímto závažným problémem poradí.
Hotová je dokumentace na rekonstrukci
lesní cesty od rybníků pod Hrdinčiným kopcem až po hranice katastru s obcí Horní
Lhota. Pokud najdeme vhodný dotační titul,
zrealizujeme i tuto akci.
Pracujeme i na přípravě rekonstrukce kanalizačního systému. Máme k dispozici
územní rozhodnutí, nyní se musí upravit tak,
abychom mohli požádat o dotaci v objemu
cca 40 mil. Kč, což je maximum pro obec
naší velikosti. Celkový rozpočet na kanalizaci
a ČOV je cca 140 mil. Kč, takže musíme akci
rozdělit na etapy, abychom se s tímto problémem mohli poprat. Vše samozřejmě závisí na dostatku finančních prostředků obce.
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R EGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAM (ROP)
Vážení občané, jistě mnozí z Vás sledují
informace o dotačních možnostech obcí.
Rozhodla jsem se informovat Vás, na které
projekty jsme podali v letošním roce žádosti
o dotace (jedná se o evropské peníze).
Koncem května byl termín pro podání žádostí, tomu předcházely cca tři měsíce usilovné práce, dotazníková šetření, sbírání
podkladů ekonomických, statistických, zpracování výhledů, zjišťování konkurence, jednání s bankami o financování projektu, atd.
atd. Bylo to o to složitější, že jsme připravovali celkem čtyři žádosti – tři podala obec,
jednu základní škola. Pokud by někdo pochyboval o pravdivosti mých slov, může se na
projekty přijít podívat, máme k dispozici kopii
každého provedení. Projekty obce se týkají
výstavby mateřské školky (na místě dnešních stavebnin u ZŠ), rekonstrukce „novější“
části školy („starší“ část školy byla rekonstruována v r. 2005) a výstavby sociálního
zázemí pro sportovce a nové tribuny u fotbalového hřiště. Základní škola podala žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového
hřiště na školní zahradě. Projekty byly odevzdány včas a bez závad, nyní čekáme na výsledky hodnocení Úřadu regionální rady.
Možná jste zaregistrovali, že stav v této výzvě
příliš optimismu nedodává. Výsledek – osminásobný převis poptávky, projekty byly podány v celkovém objemu 2,5 mld. Kč,
alokace je 300 mil. Kč. Nezbývá než doufat,
že kvalita projektů a argumenty v nich uvedené rozhodnou v náš prospěch. Situace je
o to složitější, že do dalších výzev již příliš
moc finančních prostředků nezbývá. Doufejme, že se něco podaří.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

ROZPOČET OBCE
Rozpočet obce ke dni 31. 7.
2009 je vyhodnocen jako schodkový, a to ziskový. Příjmy obce jsou
vůči výdajům vyšší o 2,178 tis. Kč.
Poměr čerpání rozpočtu vůči plánu
rozpočtu by se měl vzhledem k měsíci červenci pohybovat kolem
58 %. Třída daňová je plněna na
57 %, třída nedaňová na 77 %, kde
důvodem je především platební
kázeň nájemců nebytových prostor.
Třída kapitálová není plněna, prozatím není zájemce o koupi pozemku
za objektem Pošty. Dotační třída je
plněna na 36 %, přislíbené dotace
budou obci převedeny po ukončení
prací (chodník Osvoboditelů a kaple
sv. Jana). Třída běžných výdajů je
plněna na 56 %, oprava obecního
úřadu je téměř ukončena, oprava
kaple je připravena, běžný provoz
odpovídá poměrnému procentu.
Kapitálové výdaje jsou plněny na
32 %, začala probíhat výstavba
chodníku na ul. Osvoboditelů, řešení
el. energie pro areál Skladů bylo víceméně dokončeno. Obec nevyužila možnosti čerpání revolvingového úvěru, vlastní prostředky stačily na pokrytí potřeb obce.
Ing. Jiří Vaněk,
předseda finančního výboru

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE
VELKÁ POLOM KE DNI 31. 7. 2009

Jean Paul: „Právě v osamění si namlouváme, že
lidé na nás myslí. Při styku se světem
pozorujeme opak“.

Střetnutí století
i tisíciletí
Pokračování ze strany 1

Tak jako se dříve ve Velké Polomi střídali majitelé na vodní tvrzi, tak
je současná doba (konec 20. a začátek 21. století) charakteristická
střídáním majitelů bývalého velkopolomského statku. Při těchto bouřlivých změnách se hladina tohoto „boje“ ustálila až na současném stavu.
Majiteli pozemků bývalého statku jsou ostravské společnosti
TRADE HAMMER s.r.o., kterou zastupuje jednatel společnosti
Robert Švec a společnost RPPI 2008 s.r.o., v čele s Ing. Pavlem
Šmírou. Tato společnost je vlastníkem i památkově chráněné sýpky
a vodní tvrze. Oba majitelé nyní stojí před nelehkým úkolem. Společně vybudovat na ploše areálu statku nové centrální náměstí naší
obce. Ve vojenské terminologii – dva „generálové“ budou o toto prvenství bojovat nerovnými zbraněmi.

• GENERÁL PAVEL Š MÍRA
Objekty tvořící základ budoucího náměstí jsou dané a na nich je
velmi těžké něco měnit (jakékoliv změny jsou hlídány památkovým úřadem). Snad jen to, že by se v rámci archeologického průzkumu našly
takové artefakty, které by ovlivnily vžité názory o historii těchto objektů.

• GENERÁL ROBERT ŠVEC
Objekty budoucího náměstí snad dodnes nejsou u projektantů na
rýsovacích prknech.

SOUČASNÝ

STAV NA OBOU STRANÁCH

BUDOUCÍHO STŘETNUTÍ

Na opravě sýpky se intenzivně pracuje a jsou vyměněny všechny
dřevěné konstrukce, které byly zasaženy „zubem času“. V nejbližší době
budou dokončeny práce – položení střešní krytiny. Zbývá velmi náročná
záchranná akce v obytné části tohoto objektu. Poté bude následovat
nejnáročnější a nejnákladnější část – záchrana vlastní vodní tvrze.
Na druhé straně přípravné práce se vyznačují velmi intenzivním
úsilím vybudovat dokonalý týl budoucího střetu (výstavba rodinných
domků). Dokonalá infrastruktura je prvním předpokladem pro dosažení dobrých výsledků v boji.

JAKÉ BOJOVÉ PROSTŘEDKY MOHOU BÝT POUŽITY?
Zde je nutno přiznat, že boj v tomto případě nebude mít za cíl
územní zisky, porážku protivníka a získání vítězství pro jednu z těchto
bojujících stran. Nepadne ani jeden výstřel, naopak, obě strany by se
měly maximálně snažit o vzájemnou spolupráci.
Základním úkolem projektantů historických objektů nyní bude obnovit případné konstrukční prvky „potlačené“ dřívějšími majiteli, sladit středověk při respektování jeho architektury, se současnými
potřebami nového vlastníka, příp. veřejnosti.
Naopak druhá strana má volnost v rozhodování a může použít nejmodernější konstrukční prvky, od využití solární energie pro vytápění,
ohřev vody až po sluneční elektrárnu.
Cílem nebude ve skutečnosti souboj těchto dvou odborných pracovišť, ale naopak schopnost sladit na tomto náměstí asi osm století
rozdílných kultur ve stavebnictví tak, aby výsledkem byl funkční celek,
který bude nejen ladit oku, ale i sloužit potřebám velkopolomských
občanů.
Pokud se to oběma generálům podaří zvládnout a jejich bojové
jednotky (projekční ateliéry) sladí všechna rozporná místa a velící důstojníci je zrealizují, vstoupí toto náměstí do novodobých dějin na začátku 21. století jako unikátní perla a zařadí se mezi známé
a opěvované poklady naší historie. Taková příležitost je ojedinělá a
projekční ateliéry by se jí měly chopit s plnou odpovědností.
Dle mého názoru by výsledek tohoto „souboje“ měla ohodnotit
nezávislá komise, která by mohla být v tomto složení:
Útvar hlavního architekta města Ostravy
Památkový úřad
VŠB – TUO – vedoucí katedry příslušného zaměření
Starostka obce
Jeden – dva členové KHK

Ing. Lubomír Kadula, velkopolomský patriot
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Bylo se na co dívat
OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ POLOM
V sobotu 13. června 2009 proběhly
v naší obci oslavy 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Velká Polom. Měli jsme
velké obavy, jak všechno dopadne. Určitě
víte, že příprava tak rozsáhlé akce není vůbec
jednoduchá a se zařizováním oslav jsme měli
spoustu práce. Byli jsme však velmi spokojeni – nejen my, organizátoři, ale podle
ohlasů i účastníci.
Týden před konáním oslav byla v našem
kostele sv. Václava sloužena za náš sbor mše
svatá a při této příležitosti byla posvěcena
nová socha sv. Floriana, patrona všech hasičů, která se tak do obce vrátila po devatenácti letech. Bude natrvalo umístěna na
bočním oltáři v kostele. Původní soška z roku
1887 byla v kapličce u Horní Lhoty, bohužel
byla v roce 1990 odcizena.
V den samotných oslav nám přálo počasí.
Na slavnostní schůzi konané ve školní jídelně
byly členům sboru a některým hostům předány pamětní listy a vyznamenání.
Odpoledne začalo programem pro děti.
Byly pro ně připraveny nejrůznější atrakce –
balónková show, mažoretky, kouzelník, nafukovací skákací hrad a mnoho dalších.
Následovala ukázka hasičské techniky.
Měli jsme možnost prohlédnout si hasičský
tank a protichemickou jednotku z Hasičského záchranného útvaru v Hlučíně, vyprošťovací vozidlo a vysokozdvižnou plošinu
z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, požární vozidla z Martinova, Pusté Polomi, Kravař, Hrabyně, Horní
Lhoty. Přijela také koňská stříkačka z Plesné,

Změna obslužnosti Obvodního oddělení
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o změně,
která nastala ve věci vymezení
služebního obvodu Obvodního
oddělení policie Velká Polom ze strany Policie České republiky, Městského ředitelství
policie Ostrava.
Zdejší Obvodní oddělení policie Velká
Polom patřilo do 31. 12. 2008 pod Okresní
ředitelství Policie ČR Opava, kde jsme prováděli činnost v rámci zákona c. 283/91 Sb.
o Policii CR, v celkem jedenácti obcích, tedy
na území o rozloze cca 99 km2, a počtu obyvatel cca 12 900.
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K datu 1. 1. 2009 jsme na základě změny
dle územního uspořádání jednotlivých součástí Policie České republiky byli přiřazeni
pod Městské ředitelství Policie České republiky Ostrava, kdy jsme vykonávali běžnou každodenní policejní činnost na základě novely
zák. č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, v obcích patřících pod „okres“ Ostravaměsto, a to Velká Polom, Dolní Lhota, Horní
Lhota a Čavisov, tedy území o rozloze cca 25
km2, a počtu obyvatel těchto obcí cca 4150.
Vzhledem k malému počtu obcí, v návaznosti na výkon optimální policejní činnosti
zdejšího obvodního oddělení v těchto obcích,
především z důvodu eliminace trestné čin-

nosti, byla v měsíci únoru 2009 provedena
analýza Odborem služby pořádkové policie
Krajského ředitelství Severomoravského
kraje a sekretariátu náměstka ředitele pro
vnější službu Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje. Dle této analýzy bylo
rozhodnuto, že ke stávajícímu služebnímu
obvodu Velká Polom budou přiřazeny dále
obce Vřesina, Krásné Pole, Plesná, Olbramice, Zbyslavice a město Klimkovice, tedy
celkové území celého služebního obvodu
o rozloze cca 74 km2, počet obyvatel cca
15500, to vše s účinností od 1. 4. 2009. Považuji proto za nutné Vás informovat o uvedené změně.

která předvedla ukázku hašení společně
s našimi mladými hasiči. Hasiči z Hrabyně
předvedli vyprošťování osob z vozidla při autonehodě.
Ve školní jídelně se konala hasičská výstava – byly zde vystaveny fotky z historie
SDH, historické dokumenty, sbírka hasičských modelů, hasičské obleky a další.
Všichni měli možnost dát si zde kávu nebo
čaj, koláč a v klidu si vše prohlédnout.
Po ukázkách hasičské techniky proběhla další část programu pro děti a po něm
už následoval letní karneval. Hrála skupina
VIZE a všichni jsme se skvěle bavili.
Děkujeme všem, kteří s tak náročnou
oslavou pomohli, a doufáme, že Vám všem,
kteří jste na oslavy přišli, se program líbil
a těšíme se na shledání při příští hasičské
akci.
Za SD H Velká Polom
Kateřina Honajzr ová

Policie České republiky Velká Polom
Chci Vás, vážení občané, především ubezpečit, že zdejší Obvodní oddělení policie
Velká Polom bude v rámci současného personálního stavu policistů provádět dle výše
uvedeného zákona ve zmiňovaných lokalitách obcí a města každodenní policejní činnost tak, aby byla v co největší míře zajištěna
Vaše bezpečnost, chráněn Váš majetek a zajištěn veřejný pořádek.
Jsme připraveni jako celek všem obyvatelům vyjít vstříc, zejména v situacích, kdy se
stanete např. obětí trestného činu, či svědkem události, vyžadující přítomnost Policie
České republiky. Sděluji Vám, že budeme
provádět maximální preventivní činnost, ze-

jména zvýšenou hlídkovou činnosti policistů,
aby byla co v největší míře eliminována kriminalita na celém uvedeném území.
Chtěl bych Vás taktéž informovat, vážení
občané, že jsem kompetentní přijmout veškerá
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti
všech občanů, uvítám jakékoli připomínky
z Vaší strany, ve vztahu k poskytování služeb
mezi Policií České republiky a Vámi občany.
Závěrem chci uvést, že Obvodní oddělení
Velká Polom se nachází na ulici Opavské č.
137, v obci Velká Polom, telefonní kontakt:
553 770 279, fax: 553 770 908, e-mail:
opooppolom@mvcr.cz. V případě písemného
oznámení zasílejte toto na adresu Policie

České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní
oddělení, ulice Opavská 137,
747 64, Velká Polom.
V případě nejnutnější potřeby volejte prosím na bezplatnou linku 158,
nebo linku tísňového volání 112, kde bude
telefonickými operátory Váš požadavek
ihned předán na zdejší obvodní oddělení policie k přijetí potřebných opatření.
Těším se na dobrou spolupráci.
Za vedení a kolektiv policistů
Obvodního oddělení policie Velká Polom
npor. Mgr. Petr Stareček v. r.
vedoucí oddělení
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Lyžařský zájezd do Alp
VZPOMÍNKY NA ZIMU
V letošním školním roce jsme poprvé
uspořádali pro žáky naší školy lyžařský a
snowboardový zájezd do rakouských Alp.
Rozhodli jsme se tak z důvodu malého počtu
žáků v 7. ročníku, základní lyžařská výuka
tedy proběhne pro žáky 7. a 8. ročníku společně v příštím školním roce 2009/2010.
Zájezd byl zrealizován ve spolupráci
s cestovní kanceláří MODEXSPORT, která
také zdarma zapůjčila našim dětem lyžařské
vybavení a helmy.
Ubytováni jsme byli v mládežnickém penzionu ve vesničce Bruck, asi 12 km od střediska Saalbach–Hinterglem, kam nás
autobus každý den zavezl až k lanovkám.
Toto lyžařské středisko patří mezi desítku
nejlepších v Rakousku. Nabízí 250 km perfektně upravených svahů a my jsme ani nestačili po dobu našeho pobytu využít všech
jeho možností.
Měli jsme štěstí na vynikající sněhové
podmínky i počasí, díky březnovému termínu
jsme lyžovali na téměř prázdných svazích a
nulové čekací doby u kabinových a sedač-

kových lanovek byly samozřejmostí. Vyzkoušeli jsme tratě různých druhů a obtížnosti, od
mírných širokých značených modře po
prudké černé, a zažívali radost z jejich překonání. Bylo možné vybrat si svah podle
schopností dětí a jejich momentálních dis-

Otázku Čím budu? si každoročně pokládají především žáci 9. tříd, kteří ukončují povinnou školní docházku. Všichni žáci naší
školy uvažují o dalším studiu, proto se svými
rodiči dobře vybírají střední školu. Nabídka
je široká, střední školy mají o budoucí studenty zájem. Také díky informačním komunikačním technologiím je velmi dobrá
informovanost žáků o nabídce škol a oborů,
které střední školy budoucím studentům nabízejí. Kromě toho vydává Úřad práce
Ostrava každoročně brožurku pro vycházející žáky, kde se rodiče i děti seznámí nejen
se školami a jejich studijní nabídkou, ale také
s legislativou k přijímacímu řízení. Tuto brožuru si každoročně žáci školy kupují, naše základní škola jim ji zprostředkovává. V rámci
dostatečné informovanosti dětí o volbě povolání, ale i o situaci na trhu práce absolvují
všichni naši žáci už v 8. třídě půldenní besedu v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání při Úřadu
práce Ostrava.
V letošním školním roce měli žáci všech
základních škol možnost podat tři přihlášky
ke studiu na střední školy. Většina dětí naší
školy této možnosti využila. V médiích avizo-
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Mgr. Jitka Švidrnochová

• Bylo fajn, že jsme jezdili každý den na jiném kopci. A že jsme tam byli dost dlouho.
Bára Dedková, 6.tř.

• Na lyžáku se mi líbilo, když jsme byli ve snowparku a pan ředitel s klukama jel na různé
Klára Biolková, 8. A
překážky.
• Nejvíce se mi líbily sjezdovky ve středisku Leogang, byly velmi dlouhé a nádherně
upravené, byl tam také překrásný výhled. Hotel Lukashanzl, ve kterém jsme bydleli,
byl skvělý, akorát mi trochu vadilo, že jsme neměli WC a sprchy na pokoji.
Václav Vidlička, 6. tř.

• Na lyžáku bylo super. Dobrá byla i cesta a návštěva lékařky z důvodu přejedení guJesika Havrlantová, 9.A
mových medvídků. Byl to nejlepší lyžák, co kdy byl!
• Pokud bych měla vybrat jeden z nejlepších zážitků lyžáku, možná by to bylo těch několik minut, když se pan učitel Šrajer rozhodl kamerovat a když jsme my během natáčení záměrně padali, abychom ukázali, jak jezdí VELMI POKROČILÍ lyžaři. Někteří to
dokonce vzali tak vážně, že místo na lyžích sjeli svah po kolenou úplně obalení sněhem.
Beáta Matyščáková, 8. B.

NOVÝ ZPŮSOB PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Čím budu

pozic, v odpoledních hodinách už jsme dávali
přednost těm mírnějším. Denně jsme ujeli asi
30 – 40 km, což se dalo zjistit na internetu
po zadání čísla permanentky. Vrátili jsme se
domů unavení, ale vylyžovaní a spokojení.

vané zmatky a nesrovnalosti, které měly provázet přijímací řízení na střední školy, se však
z pohledu našich žáků neprojevily a většina
dětí byla přijata na školu, kterou si vybraly, už
v prvním kole přijímacího řízení.
A jaké obory budou naši žáci studovat?
Více jak polovina z nich (51 %) bude navštěvovat gymnázia nebo různá lycea (přírodovědné lyceum, ekonomické lyceum), 32 %
žáků si vybralo ke studiu obory odborných
středních škol, např. zdravotnický asistent,
lesnictví, informatika v ekonomice, propagační výtvarnictví – propagační grafika, zahradnictví, stavebnictví, obchodní akademie,
elektronické počítačové systémy. Dlouhodobý nedostatek kvalitních řemeslníků v naší
zemi se pokusí pomoci řešit šest našich
žáků, kteří se rozhodli vyučit se v oborech
cukrář, kuchař, kadeřník, zahradník, montér
suchých staveb, mechanik opravář motorových vozidel.
Dvaatřicet dětí využilo nabídky ostravských středních škol, čtyři žáci budou jezdit
do Opavy a jeden žák si vybral školu v Hranicích na Moravě.
Všem našim vycházejícím žákům přejeme,
aby se jim na středních školách dařilo a
mohli se pochlubit úspěchy, kterých se jim
podaří dosáhnout.
Mgr. Zdenka Kordasová,
výchovná poradkyně

Ve stopách
učence
Archiméda
FYZIKÁLNÍ

SOUTĚŽ

Na naší základní škole ve Velké Polomi
je dlouholetá tradice účasti žáků ve fyzikálních soutěžích. Ať už ve fyzikální olympiádě,
která je pořádána pro žáky 8. a 9. tříd, nebo
v Archimediádě, tedy fyzikální soutěži pro
žáky 7. tříd.
Zvládnout úspěšně řešení příkladů vyžaduje výborné znalosti matematiky, fyziky a
logické myšlení a také pečlivé vypracování.
V základním kole řeší žáci doma samostatně
celostátně zadané příklady. Tyto příklady po
vypracování odevzdávají učiteli, který je bodováním ohodnotí.
V letošním školním roce se přihlásili do
Archimediády žáci 7. tříd. Někteří vypočetli
jen některé příklady a pak soutěž vzdali, ale
je třeba ocenit jejich snahu. Mezi úspěšnými
řešiteli byli nejlepší Miluše Nábělková, Ladislav Kolečkář, Nikola Hlavenková, Klára Tylečková a Kateřina Štverková.
Blahopřejeme a doufáme, že se příští rok
opět setkáme při řešení fyzikální olympiády.
Mgr. Hana Židková, učitelka

Prázdninové soustředění benjamínků
V neděli soustředění pokračovalo zápasem
v Krásném Poli, kam jsme vyrazili na kolech
po cyklostezce. Přestože cesta byla náročná,
vybojovala naše přípravka velice dobrým výkonem remízu 3:3. V brance chytal Honza
Rychlý, nová posila z TJ Dolní Lhota, a branky
vstřelili Petr Kupský (2) a Vojtěch Vaněk.
Po návratu byly dětem předány diplomy a
soustředění bylo ukončeno.
Děkujeme všem, kteří nám s touto akcí
byli nápomocni, zvláště ing. Vladimíru Šlosniklovi za finanční zabezpečení, panu Josefu
Košařovi za poskytnutí prostorů pro přípravu
a výdej obědů v restauraci Gól a v neposlední
řadě starostlivým maminkám Tománkové, Výtiskové a Zdražilové, které se postaraly o přípravu chutných pokrmů nejen pro malé
talenty, ale i pro celý realizační tým.
Věřím, že se celá akce všem zúčastněným
líbila a za rok si ji zopakujeme.
trenéři Rostislav Vaněk,
Tomáš Kaspřík, Martin Výtisk

Ve dnech 14. až 16. srpna 2009 jsme
uspořádali soustředění fotbalové přípravky
TJ Velká Polom, malých fotbalových talentů,
kteří budou po prázdninách bojovat o "ligové
body" ve své věkové kategorii.
Celá akce probíhala za nádherného počasí v areálu místní TJ Velká Polom. "Hotelem" nám byla místní sokolovna, odkud jsme
vyráželi k přípravným zápasům.
V pátek 14. srpna sehrála naše přípravka
první utkání na překrásném hřišti v Háji ve
Slezsku, kde jsme po špatném výkonu podlehli domácímu týmu 6:0.
V sobotu dopoledne nás čekalo další utkání, a to na umělé trávě ve Vítkovicích. Pro

Zájezd do Polska
HODNOTNÝ SPORTOVNÍ ZÁŽITEK
A NOVÁ PŘÁTELSTVÍ
V neděli 31. května se zúčastnilo 18 žáků
šestého a sedmého ročníku zájezdu do polských Naczeslawic.
Dopoledne si žáci za doprovodu učitelů
projeli 16 km trasu v okolí vesničky a hlavní
náplní odpoledne byly cyklistické závody na
horských kolech. Žáci byli rozděleni do kategorií podle věku. Ačkoliv nám deštivé počasí příliš nepřálo, všichni závod zdárně
absolvovali a byli odměněni nejen cenou, ale
hlavně hodnotným sportovním zážitkem.
Polským organizátorům je třeba ještě
jednou poděkovat za bezvadně připravenou
akci pro děti. Těšíme se na další společné
Mgr. Jan Šrajer, učitel
zážitky.

děti to byl zážitek, protože si mohly
prohlédnout stadion a zahrát si na povrchu, který dosud neznaly. Po důrazném varování, že sem nejedeme
pouze na výlet, ale hrát fotbal, jsme
zvítězili 3:2! V brance se poprvé objevila Lucka Výtisková, která předvedla
skvělý výkon, a třemi góly se blýskl
Vojta Vaněk.
Odpoledne jsme uspořádali na
cyklostezce závod na kolech do vrchu,
kde zvítězil s nejlepším časem Lukáš
Tománek, druhé místo obsadil Ivan
Bolek a třetí skončil Petr Kupský.
Vítězové byli po zásluze odměněni.

Noc ve škole
MY

SE ŠKOLY NEBOJÍME

–

PODRUHÉ

Během školního roku se nás děti často ptaly, kdy budou moci spát ve škole. Naši třeťáci
a páťáci se konečně dočkali v pátek 29. května a strávili "noc ve škole".
Sešli jsme se odpoledne v šest hodin. Měli jsme docela nabitý program a myslím si, že se
nikdo nenudil.
Začali jsme opékáním a hrami v přírodě, pokračovali jsme ve třídách hraním pohádek (skupinky
pantomimou nebo pěvecky předvedly ostatním známou pohádku), společně jsme si zazpívali za
doprovodu kytary a klavíru, hráli hry a scénky. Samozřejmě jsme mezitím povečeřeli a ochutnali
mnoho sladkých dobrot, které připravily maminky s dětmi speciálně pro tuto příležitost. Pak už se
všichni těšili na stezku odvahy. Většinou šly děti po dvou (nebo samy) a cestou na druhý stupeň
hledaly kartičky s příklady a počítaly. Vítězi se stali ti, kteří měli v cíli správný výsledek. Bylo to
strašidelné a zároveň zábavné.
Potom jsme se už konečně chystali do spacáků, ale nikomu se nechtělo spát.
Hráli jsme karty, povídali si, četli pohádku. Konečně jsme usnuli, poslední
z nás až po jedné hodině po půlnoci. Ti také nejdříve vstali a vzbudili ostatní, takže po šesté hodině to ve třídě vypadalo jako před vyučováním.
Posnídali jsme formou sladkých švédských stolů v družině, sbalili si věci, zahráli ještě hry
a postupně jsme odcházeli s rodiči domů.
Věřím, že mohu za všechny napsat: "BYLO TO FAJN!“
Pokud jste zvědaví, podívejte se na fotografie z této povedené akce na internetové stránky
Mgr. Denisa Tiemelová, učitelka
školy.
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Pro děti, ...dětem aneb Letní prázdniny s Rozpukem
Máme-li výhrady sami k sobě, hledejme
změnu a poznání.
Máme-li výhrady ke svým dětem, hledejme opět sami v sobě, neboť děti jsou odrazem nás samých a někdy je velmi těžké si
tuto skutečnost přiznat.
I skrze chování našich potomků můžeme
vnímat sebe i dokonce vlastnosti společnosti,
ve které více či méně prospíváme.
Právě proto, abychom dětem i rodičům
usnadnili cestu v hledání vhodné náplně pro

dlouhé prázdninové dny, abychom v dětech
podporovali radost ze zaměstnání, které je
vede k pobytu v přírodě, ke sportu a k sounáležitosti s ostatními, právě proto byl připraven
týdenní celodenní program – tzv. přivesnický
tábor pro 21 dětí ve věku od 5 do 12 let.
Jelikož jsme byli časově omezeni týdnem,
program byl zvolen tak, aby si každé dítě přišlo na své. Některé děti upřednostňují sport,
jiné projevují lásku ke zvířatům a téměř
všechny děti rády kreslí a tvoří. Všechny tyto

TVŮRČÍ DÍLNA připravuje:
19. – 20. září – Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou (pro dospělé)
září – leden – Kurz výtvarných technik pro děti i mládež
říjen – prosinec – Keramika pro rodiče s dětmi a dospělé

HERNA NEJEN PRO DĚTI připravuje:
září – listopad - Cvičení na velkém gymnastickém míči pro ženy
Pondělí – 17.00-18.00 hod
Čtvrtek - 17.30-18.30 hod
říjen – prosinec – Břišní tance pro dívky, maminky s dětmi
každá středa v měsíci (dopoledne)- Klub Zlatobýlek – pro maminky na MD
Více informací najdete na www.rozpuk.com.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás!
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činnosti, jako např. tenis, stolní tenis, kopanou, míčové hry, jízdu na koni, jsme zařadili
do programu tak, abychom všichni měli na
co vzpomínat.
Zázemí k celodennímu programu nám poskytly hezké prostory Herny pro děti, Tvůrčí
dílny a sportoviště ve Velké Polomi. Oprášili
jsme dnes již opomíjené cestování vlakem a
zvlášť emocionálně prožitkově proběhl náš
celodenní výlet do Lanového centra v Trojanovicích i se společností některých rodičů.
S velkým nasazením, nadšením a někdy i
bázní se mnoho dětí posunulo za hranice své
odvahy a statečnosti. Patří jim náš velký obdiv.
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným, kteří se podíleli i na vybudování hezkého zázemí. Rovněž děkuji představitelům
naší obce za vstřícnost a podporu a velký dík
patří paní Mgr. Renátě Drozdkové za profesionální přístup a neutuchající aktivitu.
Zajímavou podívanou nám připravili cvičitelé psů se svými ukázněnými šampióny, za
což jim také vyslovuji poděkování a těším se
v příštím období se všemi, kteří přispěli
k dobré věci, na další plodnou spolupráci.
Naše děti ji zcela jistě ocení. Na další fotografie z programu se můžete podívat na internetových stránkách www.rozpuk.com.
Ing. Danka Skokanová
za organizaci a vedení

Jak to vidím já aneb Postřehy ze sportovního světa
Vážení spoluobčané Velké Polomi, vážení přátelé sportu, dovolte
mi, abych se prostřednictvím našeho obecního časopisu Bumerang
podělil s Vámi o několik postřehů z "letního" života našeho sportovního areálu SOKOLOVNY a nejbližšího okolí.
V prvé řadě bych chtěl složit hlubokou poklonu současnému nájemci restaurace GÓL paní Sylvii Chamrádové a jejímu kolektivu za
služby, které v této restauraci poskytují a tím výraznou měrou přispívají ke zkvalitnění nabídky a spokojenosti návštěvníků našeho areálu
v oblasti občerstvení. Musím objektivně přiznat, že tento "standard"
se nám jako výboru TJ nedařilo několik let i přes nesmírnou snahu
všech členů včetně mě zajistit. Tentokrát jsme měli asi "šťastnou
ruku". Stejně velkou poklonu musím složit i vedení naší obce v čele
se starostkou Ing. Ludmilou Bubeníkovou a místostarostou Ing. Tomášem Lazeckým, které operativně přesunulo po opravě do našeho
areálu některé dětské atrakce (dětský domeček, věž se skluzavkou),
které zaktraktivnily tento prostor pro rodiče s malými dětmi.
Zřízení pískoviště v režii restaurace GÓL jenom umocnilo velmi
dobrý dojem v nabídce pro naše nejmenší návštěvníky.
Oficiální tréninky našich fotbalových benjamínků, pod vedením
trenérů Rosti Vaňka a Tomáše Kaspříka, navštěvovaly pro mne až
neskutečné desítky příznivců z řad rodinných příslušníků těch nejmenších. Kdo neviděl, neuvěří. Vše vyvrcholilo do té doby nevídaným
třídenním soustředěním v našem areálu s výjezdy benjamínků k zajímavým akcím do blízkého okolí včetně přípravných zápasů. Vždy při
tomto pohledu jsem byl, jako jeden z bývalých trenérů žáků, maximálně spokojen s představou, že máme pokračovatele a že snad
"polomský fotbal" nezemře.
Letos se naši nejmenší poprvé zapojí do oficiální soutěže, a proto
jim přejeme v soutěži co nejvíce sportovních úspěchů a zároveň Vás
zveme na jejich domácí utkání.
Provizorní zastřešení plátěným stanem části venkovního posezení a osvětlení venkovního posezení umožnilo návštěvníkům našeho
areálu využívat služby až do pozdních večerních a někdy i nočních
hodin, bez ohledu na vrtochy letošního počasí. Prostřednictvím obce
jsme výrazně zvýšili bezpečnost pro návštěvníky našeho areálu, kdy
na základě odborného posudku znalců se realizoval "prořez" nebezpečných topolů v areálu hřiště. Zde je na místě mé osobní poděkování "uvědomělým členům" TJ, kteří operativně pochopili závažnost
situace a v počtu cca 30 lidí pomohli během necelého týdne zlikvidovat následky tohoto "průřezu" a tím umožnit návštěvníkům našeho
areálu relativně nerušený pobyt.
Ve výčtu aktiv nemohu zapomenout na našeho "hlavního údržbáře" fotbalového hřiště, kterým je předseda našeho fotbalového oddílu - Ing. Josef Sztefek. Zejména se svým synem Ing. Jakubem
Sztefkem (kapitán mužstva mužů a současně hlavní "sekáč" hřiště)
se nesmírnou měrou zasluhují o současný velmi uspokojivý stav travnaté plochy na našem fotbalovém hřišti, jehož současná technická
úroveň nemá pamětníka.
Po velice kritických připomínkách k estetickému stavu našeho
areálu jsme přikročili k opatření, že se významnou měrou na údržbě
našeho venkovního areálu podílí "náš člen TJ "- Miroslav Vrbka. Výsledek jeho práce snad vidí každý soudný člověk, za což bych mu
touto cestou chtěl rovněž poděkovat.
Když se dívám na positiva, tak jsem naplněn optimismem. Ale, aby
to nebylo zase tak jednoduché, tak se musím zmínit i o negativech, která
registrujeme. Skutečně nám nesmírně vadí a vyloženě dráždí, když si
někteří návštěvníci areálu pletou náš areál se cvičištěm psů. I přes avízované tabulkové (před vstupem do areálu) upozornění ZÁKAZU volně
pobíhajících psů jsem byl velice často svědkem, že majitelé psů to absolutně nerespektují a na přímé urgence reagují velice neadekvátně.
Se stejnou arogancí se bohužel setkáváme i při "využívaní" těžce
udržované travnaté fotbalové plochy. Někteří návštěvníci mají dojem,
že je to veřejně přístupná plocha, a že si zde mohou dělat, cokoliv se

jim zlíbí. Těžce nesou poznámky těch, co se na údržbě této plochy
skoro denodenně podílejí.
Bohužel dnešní situace jenom potvrzuje, že jediná travnatá plocha
pro takovou obec, jakou je současná Velká Polom, je absolutně nevyhovující. Pro zachování současné úrovně fotbalového hřiště je nezbytné vybudovat další náhradní plochu, která by případně splňovala
podmínky pro účast veřejnosti. To je úkol do budoucna pro vedení
obce, protože v silách samotné TJ to určitě není. Částečně by tyto potřeby mohlo zabezpečit univerzální hřiště v prostoru místní ZŠ (škola
žádá o investici z fondů EU).
Při známých vývojových záměrech naší obce (až dvojnásobný
počet obyvatel), vyvstává jednoznačná potřeba rozšířit plochy, které
by bylo možné využít na další sportovní činnost.
Mé postřehy vycházejí bohužel i z negativních zkušeností s rodiči
těch nejmenších, kteří by měli jít přikladem svým dětem. Jak jinak si
vysvětlit situace, kdy se pracně zalévá hřiště (bohužel pomocí ručního
přesouvání "pár blbců") a následného "vypuštění dětí včetně jízdních
kol do uvedeného prostoru" za nesmírného jásotů rodičů, jak atraktivní zážitek to pro "RODINU" je. Kdo "Z NÁS" dá k dispozici veřejnosti "Svůj" právě "ošetřený" trávník? Zkusme si vážit práce jiných,
v drtivé míře zadarmo a v jejich volném čase.
Zde se jeví jako jediné opatření do budoucna – alespoň částečné
oplocení areálu a zamezení nekontrolovatelnému přístupu kohokoliv na hrací plochu –, jak jsme tomu svědky kdekoli na hřištích našich
sportovních soupeřů, zejména v oblasti Hlučínska a okolí, kam v rámci
soutěže zajíždíme. Nechci zde vystupovat v pozici nějakého mravokárce, ale bohužel nebo bohudík si začínám uvědomovat, že je nutno
poděkovat lidem, kteří si to zaslouží, a současně říct "NE " lidem,
kteří systém a podmínky zneužívají.
Pro mne, jako současného předsedu TJ a zároveň jako, ve vší
skromnosti, snad i bývalého fotbalistu, to je velice deprimující zážitek,
že toto je bohužel možné i za přispění dětí našich fotbalistů. Vrchol
arogance bohužel nastává u těch, kteří si myslí, že za nepatrný roční
poplatek si mohou dovolit vše a vždy bez ohledu na aktuální stav hracích podmínek včetně nemístných poznámek.
Na závěr mé úvahy bych chtěl vyzvat všechny čtenáře Bumerangu
a především občany naší obce: Přijďte mezi nás a pomozte nám rozšířit řady ať už aktivních sportovců a nebo "bafuňářů" (funkcionářů)
– budete všichni vítáni.
PS: Lze dohodnout vše, ale je nutno se domluvit na pravidlech
hry! SPORTU ZDAR!
Ing. Emil Chudoba, předseda TJ Velká Polom

MOŠTOVÁNÍ
Sdělujeme zájemcům o moštování ovoce,
že od čtvrtka 10. 9. 2009 zahajujeme sezónu.
Moštovat budeme opět v naší moštárně v Domě zahrádkářů.

Moštovací dny jsou úterky a čtvrtky
10 – 12 hod. a 14 – 18 hod.
Změna doby vyhrazena podle množství ovoce.
Moštování lze domluvit i v jiný den na čísle 606 455 107
Další informace jsou vyvěšeny ve skříňce Domu zahrádkářů.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zpracujte si Vaše jablka u nás na kvalitní mošt
za nízkou cenu a bez čekání !!!
Zahrádkáři Velká Polom
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foto: Jiří Gebauer

Severní Morava dobyla Čechy

Letošní mistrovství ČR dětí a juniorů
v parkurovém skákání se konalo o víkendu
14. až 16. srpna 2009 ve středočeských
Zduchovicích. Severní Morava vyslala 18 nejlepších jezdců se splněnou kvalifikací s 28
koňmi z celkového počtu 134 koní, které na
mistrovství startovaly. Soutěžilo se v jednotlivcích i družstvech a severní Morava sestavila dvě kompletní družstva ve složení:
DRUŽSTVO 1 – Lucie Strnadlová, Lucia
Orlovová, Kateřina Kubrická a náš
Jakub Ludvík,
DRUŽSTVO 2 – Jan Zwinger, Karolína
Flisníková, Ladislav Vachutka a naše
Daniela Solková.
Nesklízeli jsme úspěchy jen v mistrovských soutěžích, ale i v samostatně hodnocených soutěžích. Jakub Ludvík obsadil
dvakrát první místo a jedno páté a Daniela
Solková 1x páté místo. Z deseti družstev si
naše dvě vedla výborně, družstvo 1 vybojovalo zlaté medaile a poháry, družstvo 2 skon-

čilo na krásném 4. místě.
Severní Moravě se
podařilo již potřetí za
sebou zvítězit v soutěži družstev.
Ale tím to ještě nekončí. I v jednotlivcích
se nám dařilo. V nejobtížnější kategorii pro
starší juniory (17-18 let) po tříkolovém boji
se umístil náš Jakub Ludvík na pěkném
pátém místě s klisnou Merra a první místo
získal jezdec Severní Moravy Jan Zwinger.
V kategorii dětí (12-14 let) náležela naší
oblasti stříbrná medaile a v kategorii mladších juniorů (14-16 let) 4. místo pro juniorku
z Trojanovic, která byla vyhlášena nejstylovějším jezdcem mistrovství. Soutěžilo se na
výškách překážek od 110 do 130 cm.
Stavitel tohoto mistrovství připravil pro
jezdce rozměrově i technicky obtížné parkury
na úrovni evropských parametrů. MČR je vyvrcholením sezóny pro většinu jezdců. Toto
mistrovství bylo pro naši oblast v poslední
době nejúspěšnější. Kolektiv JK Velká Polom

OBECNĚ

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OMEZUJÍCÍ HLUK V OBCI
Podnětem k vydání obecně závazné vyhlášky, která omezuje hlučné činnosti v obci,
byly časté stížnosti občanů obce na hluk a
bezohlednost některých občanů. Zastupitelé
obce přistoupili k řešení stížností na červnovém zasedání, kdy byla schválena a vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 –
Ochrana nočního klidu a regulace hlučných
činností v obci. Hlučné činnosti jsou vymezeny prostřednictvím jednotlivých přístrojů,
nástrojů a nářadí (čl. 2 odst. 3. – 8. vyhlášky)
a patří mezi ně právě neustále kritizované
sekačky na trávu, pily, různé stavební nářadí,
elektronářadí, apod.. Hlučných činností je
každý povinen se zdržet tzn., že jsou zakázány, o nedělích, v Pondělí velikonoční a ve
dnech vánočních svátků. Zastupitelé obce
se dále dohodli, že bude přizvána namátkově ke spolupráci Policie, ať již státní nebo
městská, a nerespektování tohoto zákazu
bude pokutováno prostřednictvím přestupkové komise obce. Případná pokuta má maximální hranici 10.000,- Kč.
Celé znění vyhlášky, která platí od
5. června 2009, naleznete na webových
stránkách obce v sekci dokumentů obecního úřadu, vyhlášky a nařízení. Nejste-li
vlastníkem internetu, je tato vyhláška k nahlédnutí na obecním úřadě.
Současně upozorňujeme na platnost
nově vydané obecně závazné vyhlášky
č. 2/2009 – Zákaz konzumace alkoholu na
určených veřejných prostranstvích. Rovněž
její text najdete na webových stránkách
Pavlína Mučková
obce, popř. na OÚ.

POPLATKY ZA POPELNICE
– KONČÍ SPLATNOST !!!!
Poplatek za systém odpadů v roce 2009 je
stanoven ve výši 500,- Kč na občana. Splatnost poplatku do 15.09.2009. Poplatky lze
hradit hotově do pokladny obce na Obecním
úřadě ve Velké Polomi u paní Jany Brázdové –
I. patro, dveře č. 2, nebo bankovním převodem
na účet obce vedený u Komerční banky, a.s.
v Opavě, číslo účtu 4022821/0100, variabilní
symbol 03722+pětimístné číslo složené z nul
a čísla popisného (číslo popisné 114 bude mít
variabilní symbol 0372200114). O osvobození
na poplatku lze požádat do 15.09.2009. Součástí žádosti (žádost lze stáhnout z internetových stránek obce v sekci formuláře) musí být
doklady prokazující nárok na osvobození
(v souladu s Obecně závaznou vyhláškou).

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH,
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
A ELEKTROODPADU
26.9.2009 (sobota) 8 – 12 hodin – autobusové stanoviště na ul. 9. května. Odebírané množství nesmí být větší než 15 m3 na nemovitost.

SVOZ PAPÍRU
23.09.2009 – 25.09.2009 (středa – pátek
dopoledne), kontejner bude umístěn u budovy
základní školy, ul. Opavská.
Další plánovaný svoz – listopad 2009 (obPavlína Mučková
čané budou informováni).
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Hvězdy letošního léta
Léto je již v plném proudu, mnozí tráví svůj volný čas třeba u vody,
ale jsou tu i tací, kteří i tyto prosluněné, senem vonící dny věnují svým
koňským kamarádům. A vědí proč! Úspěchy je poté hřejí u srdce,
i když létu už odzvoní.
Letos se píle v přípravě na sezónu vyplatila například Michaele
Bendové, jež obsadila na Oblastním mistrovství juniorů a mladých
jezdců 3. místo a se svým druhým koněm 5. místo. Rovněž s klisnou
Westyna splnila kvalifikaci na Mistrovství České republiky mladých
jezdců v Ptýrově. Zde absolvovaly dvě kola soutěže na výšce překážek 130 cm a třetí kolo na výšce 140 cm. Z celkového počtu 23
jezdců do jednadvaceti let se probojovaly na krásné desáté místo.
Členové Jezdeckého klubu Velká Polom tedy nezahálí. Velmi dobrou motivací nám všem byly už v květnu domácí závody, kde z celkového počtu devadesáti jezdců z patnácti oddílů se do pátého
místa v šesti soutěžích umístili: Sabina Nováková, Daniela Solková,
Pavla Kročilová, Michaela Bendová (2x) a Jakub Ludvík (3x).
Je vidět, že nás domácí publikum opět naladilo na soutěživou
notu. Proto i nyní věříme, že nás domácí fanoušci přijdou podpořit
a povzbudit v sobotu 29. srpna 2009 na Velkopolomský pohár
a i Váš potlesk bude odměnou všem zúčastněným jezdcům a koním
a hlavně členům domácího jezdeckého klubu při maximálních výkonech. Těšíme se na Vaši přízeň.
Pavla Kročilová – člen J K Velká Polom

Velkopolomské okruhy
V neděli 7. června uspořádala TJ Velká Polom v rámci seriálu Slezský pohár 2009 v pořadí již 9. ročník silničních cyklistických amatérských závodů Velkopolomské okruhy.
Letošní závod se jel zároveň jako Mistrovství Slezského poháru
2009.
Na náročné trati vedoucí z Velké Polomi přes Háj ve Slezsku,
Dobroslavice, Plesnou zpět do Velké Polomi se závodu zúčastnilo
142 závodníků z celé Moravy, Slovenska a Polska.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži A 19-29 let (106,7 km) Hudeček Petr – Forman cycling team Nový Jičín
čas 3:05:02, prům. rychlost 34,59 km/h
Muži B 30-39 let (91,46 km) Homola Libor – KCK Cykloteam Zlín
čas 2:31:35, prům. rychlost 36,2 km/h
Muži C 40-49 let (76,22 km) Šíma Martin – Max Cursor Ostrava
čas 2:16:26 , prům. rychlost 33,52 km/h
Muži D 50-59 let (60,97 km) Pelc Ladislav – CK Frenštát p. Radhoštěm
čas 1:50:00, prům. rychlost 33,26 km/h
Muži E nad 6 0 let (45,73 km) Masný Milan – Racing Olešná
čas 1:21:30, prům. rychlost 33,66 km/h
Muži M-Junioři 15-18 let (76,22 km)
Pavlík Jan – Racing Olešná
čas 2:16:38, prům. rychlost 33,47 km/h
Ženy (6 0,97 km)

Chmurová Šárka – Max Cursor Ostrava
čas 1:57:15, prům. rychlost 32,2 km/h
Více na: www.spac.ic.cz

Velkou Polom reprezentovali dva závodníci – v kategorii žen Lucie
Nováková dojela šestá a Jiří Kopřiva mladší byl v kategorii A desátý.
Děkujeme všem pořadatelům za zajištění bezproblémového průběhu celého závodu a pomoc při organizaci a všem sponzorům za
ceny pro závodníky.
Za TJ Velká Polom, Jiří Kopřiva, Pivovarská 165, Velká Polom

Rozlosování soutěží v kopané
– podzim 2009
muži
16.8.2009
22.8.2009
29.8.2009
5.9.2009
12.9.2009
19.9.2009
26.9.2009
4.10.2009
10.10.2009
17.10.2009
24.10.2009
31.10.2009
7.11.2009

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:30
14:00

29.8.2009
5.9.2009
12.9.2009
19.9.2009
3.10.2009
10.10.2009
17.10.2009
24.10.2009

14:45
14:15
14:15
13:45
13:15
13:15
12:45
12:15

Kozmice - Velká Polom
Velká Polom - Dolní Lhota
Hrabová - Velká Polom
Velká Polom - Darkovičky
Markvartovice - Velká Polom
Velká Polom - Dolní Benešov B
Velká Polom - Píšť
Polanka - Velká Polom
Velká Polom - Vřesina
Klimkovice - Velká Polom
Velká Polom - Hať
Darkovice - Velká Polom
Velká Polom - FC Ostrava - Jih

dorost
Šenov - Velká Polom
Velká Polom - Koblov
Hrušov - Velká Polom
Velká Polom - Lok. Ostrava
VD Start - Velká Polom
Velká Polom - Hrabůvka
DPMO - Velká Polom
Velká Polom - Radvanice

žáci – přípravka minikopaná
6.9.2009
13.9.2009
20.9.2009
27.9.2009
28.9.2009
11.10.2009
17.10.2009
21.10.2009
1.11.2009

14:00
10:00
10:00
10:00
16:00
10:00
16:00
16:00
10:00

Třebovice - Velká Polom
Velká Polom - Baník U 10 B
D. Lhota - Velká Polom
Velká Polom - Vítkovice U 10 B
Kr. Pole - Velká Polom
Velká Polom - St. Bělá
Polanka - Velká Polom
Poruba B - Velká Polom
Velká Polom - Klimkovice

Vesnická olympiáda
Prázdniny jsou již tradičně pro
Vesnickou olympiádu oddechovým
časem a poločasem zároveň.
Letošní 14. ročník slibuje ve své
druhé polovině zajímavý boj o přední
umístění. Velká Polom má oproti posledním vítězným ročníkům mírně
horší pozici, a to jistě budou chtít využít ostatní k získání našeho skalpu.
Zadarmo to ale jistě nebude, protože
podzimní disciplíny patří tradičně
k těm z našeho pohledu úspěšnějším.
Dosud se uskutečnilo 7 soutěží, po kterých je celkové pořadí
obcí následující:
Celkové výsledky po 7. soutěži
OBEC Body / absolvované soutěže

1. Vřesina . . . . . . . . . . . 52 / 7
2. Dolní Lhota . . . . . . . 46 / 7
3. Plesná. . . . . . . . . . . . 45 / 7
4. Velká Polom . . . . . . 43 / 6
5. Horní Lhota . . . . . . 40 / 6
6. Dobroslavice . . . . . 35 / 6
7. Krásné Pole . . . . . . 35 / 6
8. Pustá Polom. . . . . . 33 / 7
9. Těškovice . . . . . . . . . 27 / 7
10. Hlubočec. . . . . . . . 23 / 6

Od posledního zpravodajství se
uskutečnily čtyři soutěže. V premiéře badmintonu jsme obsadili
3. místo za suverénní Plesnou
a Dolní Lhotou, v přespolním běhu
jsme byli pátí, volejbalisté opět nezklamali a vybojovali 2. místo za
Pustou Polomí. V nohejbalu jsme
po třinácti vítězstvích bohužel díky
souhře okolností nepostavili trojici
a soutěže se nezúčastnili.
Tento výpadek můžeme napravit již v příští soutěži v lukostřelbě,
kterou pořádáme ve střelnici v Sýkorníku v sobotu 5. září 2009.
Druhou říjnovou sobotu se pak
jede cyklistický country závod
v rámci Plevenské stezky, následuje střelba ze vzduchovky a sálová kopaná.
Přejeme všem sportovcům
hodně štěstí a našim barvám co
nejlepší umístění.
Za výbor TJ Velká Polom zpracoval
Kamil Drozdek
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Kulturní komise obce Velká Polom zve všechny na

Loučení s prázdninami
Karneval se bude konat po ukončení Jezdeckých závodů
dne 29. 8. 2009 (sobota) v 19 hodin u Sokolovny.
Hudba: DJ Pitris + karaoke superstar
Vstupné: 50,- Kč (slosovatelná vstupenka)
Občerstvení zajištěno.
V případě napříznivého počasí
bude karneval v sále Sokolovny.

Pozvánka na jezdecké
závody
Jezdecký klub Velká Polom pořádá

29. srpna 2009
již tradiční

VELKOPOLOMSKÝ POHÁR
s účastí jezdců severní Moravy
Soutěže jsou naplánovány od stupně Z (100 cm) až po stupeň S (130 cm).
Začátek v 9:00 a 13:30
Občerstvení zajištěno.
Pozvánka slouží zároveň jako 50% sleva ze vstupného na závody.
Sleva platí jen pro občany Velké Polomi a lze ji použít jak pro jednotlivce, tak pro celou rodinu.
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