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NÁŠ
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou zimu, která k nám byla
tentokrát velmi milosrdná, takže obvyklé problémy s úklidem sněhu nás v podstatě minuly.
Dny se prodlužují, ráno nás budí zpěv ptáků
a jaro už je cítit na každém kroku. Hned je
ten život radostnější, že ano?
A co se děje u nás? Furt se něco děje, řekl
by jeden známý komik. Tři projekty, realizované
v průběhu druhého pololetí minulého roku,
jsme zvládli. Letos v lednu jsme dovybavili sokolovnu mnoha dalšími potřebnými věcmi, což
jste mohli zjistit na vlastní oči při slavnostním
otevření počátkem února. Nyní spolupracujeme s architekty na návrhu řešení okolního
terénu včetně sadových úprav. Připraveny
máme slunečníky a sety k posezení ve venkovním prostoru. Určitě jste zaznamenali, že
je otevřena restaurace Gól. Upozorňujeme, že
je zde zákaz kouření a vodění psů. Kromě provozovatele tohoto zařízení jsme vybrali i správce
zařízení (lépe řečeno správkyni), která má dohled nad celým sportovním areálem, zařízení
protokolárně předává i přebírá zpět. Smlouvy
na pronájem se sjednávají na obecním úřadu.

Dořešením zvýšeného příkonu ze strany
ČEZu snad završíme všechny úkoly, které
s rekonstrukcí sokolovny souvisejí, a budeme
se moci plně věnovat dalším plánovaným záměrům.
V plánu na letošek máme dvě menší akce.

Jedná se o realizaci nové návsi na ulici Osvoboditelů, před místní knihovnou. Její součástí
bude i tzv. vodní prvek. Jsme přesvědčeni, že
posezení u vodní plochy přinese mnoho radosti především dětem v letním období.
Funkčním zařízením se stane i studna s pumpami, které by měly tento prostor oživit. Kamenné zídky kolem krajské cesty (směr na
Háj) a místní komunikace kolem hřbitova
budou plnit nejen funkci estetickou, ale budou

bude uchycena nosná
konstrukcehaly. Opláštění bude provedeno
z vysoce odolné PES
tkaniny. Objekt bude
osvětlen, nebude vytápěn ani klimatizován. Větrání bude
zajištěno
pomocí
dveřních a okenních otvorů. Toto řešení jsme

sloužit i jako prvek bezpečnostní – ochrání
občany, sedící na návsi, před dopravním provozem na komunikacích. Plocha se opticky
zvětší, neboť bude vydlážděna až ke komunikaci na obou stranách. Stromy
a zeleň naše malé
„náměstíčko“
zkrášlí. Máme za
to, že v kombinaci
s kamennou ohradní hřbitovní zdí,
vzrostlou zelení
a večerním podsvícením laviček
získá tato lokalita punc jedinečnosti. Před zahájením prací na této zakázce máme v úmyslu zajistit odstranění
sloupů NN a vedení tak, jak je to běžné všude
ve světě.
Druhou akcí je zastřešení multifunkčního
hřiště za základní školou
s cílem jeho
téměř celoročního využití. Stavba
bude obsahovat základové
pásy a železobetonovou
soklovou
stěnu, ke které

vybrali jako cenově nejdostupnější a do školského areálu nejvhodnější. Hendikep naší tělocvičny (rozměry) bude tak částečně
kompenzován.
Mimořádnou záležitostí by mohla být re-

konstrukce věžového vodojemu na rozhlednu.
Mnozí víte, že vodojem přestal plnit svou
funkci, protože společnost SmVaK vybudovala podzemní zásobník vody s dvojnásobnou
kapacitou. V těchto dnech jsme obdrželi
zprávu, že stavba věžového vodojemu byla
zrušena administrativně jako vodní dílo a společnost SmVaK nás vyzvala k jednání ve věci
převodu. Obnovili jsme tedy žádost o vypracování studie proveditelnosti za účelem posouzení, zda je tento záměr vůbec reálný, za
jakých podmínek a s jakými finančními nároky
bychom museli počítat. Se znalostí těchto věcí
pak budeme rozhodovat, zda se do této výjimečné akce pustíme nebo ne. Zatím jsme se
setkali jen s pozitivními ohlasy na tento záměr.

Pokračování na str. 2

Pokračování ze str.1
O obecní kanalizaci informujeme pravidelně, současný stav je takovýto: v lednu
2016 byla odevzdána žádost o dotaci na
SFŽP, proběhla kontrola formální správnosti
a nyní probíhá proces, který by se dal nazvat
„hodnocení přijatelnosti“. Rozpočet je 185 miliónů Kč bez DPH, z toho spoluúčast obce
zatím vyznívá na 70 mil. Kč, takže nás nejspíš
čeká ne zrovna jednoduchá záležitost. I to je

jeden z důvodů, proč začínáme vybírat stočné
– finanční zátěž obce bude zásadní. Doufejme,
že získáme úvěr za obdobně výhodných podmínek, jako to bylo v případě v předešlém roce
realizovaných staveb. Pokud všechno půjde
dle představ a zkušeností a pokud dotaci získáme, pak by měly být stavební práce zahájeny někdy před koncem příštího roku.
Předtím nás ještě čeká spousta kroků, jako
vysoutěžení stavebního dozoru, zhotovitele

Organizace
svozu odpadů
ve Velké Polomi

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY
A DOMÁCÍHO NÁSILÍ MÁ ČÍSLO 116 006

Svoz odpadu ze zeleně je prováděn
v intervalu 1 x za 14 dnů v lichých týdnech v období duben až listopad.
Svoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu a elektrodpadu pro
občany obce Velká Polom proběhne v sobotu 21. května 2016 a 10. září 2016
vždy od 8.00 do 11.00 hodin na autobusovém stanovišti v ulici
9. května.
Svoz komunálního odpadu
probíhá
vždy
v pondělí s tím, že
čtrnáctidenní cyklus je v lichých
týdnech prováděn v „horní“ části
obce, tj. od ulice
Opavská ve směru na Háj ve Slezsku a v sudých týdnech v „dolní“ části obce, tj. od ulice
Opavská ve směru na Dolní Lhotu.

Pavlína Mučková

stavby, vypracování realizační dokumentace,
atd. atd. Ráda bych podotkla, že finanční prostředky (stočné) budou uloženy na zvláštním
účtu a budou sloužit výhradně k opravám současné kanalizace, která je velmi stará a občas
se propadne, a také samozřejmě k financování nákladů, spojených s výše uvedeným plánovaným projektem.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí
být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí
včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé
z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na
linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného
činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.

Vážení občané,
Velká Polom byla osvobozena 26. dubna 1945. Těžké boje probíhaly přímo na katastru naší obce.
Druhá světová válka přinesla s sebou mnoho utrpení, materiálních
škod i ztrát na životech. Umírali nejen vojáci, ale i občané Velké Polomi. Škody na majetku byly nesmírné, ušetřeno nezůstalo téměř
žádné stavení.
Také v letošním roce uctíme památku obětí všech válečných útrap
krátkou pietní vzpomínkou položením kytičky květů u všech památníků v obci. V den výročí, 26. dubna v 18 hodin zahájíme vzpomínkovou akci u památníku 1. světové války naproti kostela,
pak budeme pokračovat k dalším třem pomníkům. Přijďte
s námi zavzpomínat na všechny, kteří válečné útrapy nepřežili, a ty,
kteří položili život za naši svobodu.
Ludmila Bubeníková, starostka obce
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DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VŠECHNY OBČANY VELKÉ POLOMI - STOČNÉ
Od 1. 1. 2016 je v naší obci zavedeno a vybíráno stočné (cena za odvádění odpadních vod z nemovitosti
do veřejné kanalizace), jehož výše
byla zastupitelstvem obce stanovena
pro rok 2016 v částce 19,54 Kč/m3
odváděné odpadní vody (částka je
včetně platné sazby DPH).
Od ledna 2016 lze na obecním úřadě
(II. patro, kancelář č. 7) uzavírat NOVÉ
smlouvy na odvádění odpadních vod.
Součástí smlouvy je určení způsobu zjišťování
množství odpadních vod odváděných z nemovitosti a také vyjádření vlastníka nemovitosti k napojení nemovitosti na veřejnou
kanalizaci po rekonstrukci veřejné kanalizace. Vyjádření vlastníka nemovitosti k zachování kanalizační přípojky z nemovitosti po
provedené rekonstrukci veřejné kanalizace je
pro obec nepostradatelné, důvodem je splnění podmínek dotace, o kterou již obec požádala.
Množství odpadních vod, které jsou
z nemovitosti odváděny, lze vypočítávat
různým způsobem. Jednak dle pravidla „co do
nemovitosti vteče, to taky vyteče“ – údaje
jsou zjišťovány dle odečtu vodoměru. Přístup
k údajům z vodoměru musí vlastník nemovitosti obecnímu úřadu povolit; při podpisu
NOVÉ smlouvy tak vlastník podepisuje souhlas s poskytováním údajů. Tento způsob se
jeví jako levnější a lze při něm uplatnit odečet

ve výši 30 m3 odváděné vody a více v případě, že vlastník spotřebovává vodu při chovu
zvířat, do bazénu, pro zavlažování zahrady
apod. Podmínkou je instalace podružného vodoměru, který bude tuto spotřebu vody, která
se do kanalizace „nevrací“, měřit. Podružný
vodoměr instaluje vlastník na své náklady,
obec podružný vodoměr zkontroluje (nesmí
za ním být napojeny další bytové místnosti
nebo jiné věci související s přímou spotřebou)
a označí plombou. Každoročně v září bude zaměstnanec obce provádět odečet podruž-

ného vodoměru; odečet bude uplatněn při
následné fakturaci stočného.
Dalším způsobem pro určení výše stočného je stanovení množství odpadních vod
dle směrných čísel platné prováděcí vyhlášky (428/2001 Sb.) k zákonu o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.), která
předpokládá u rodinných domů množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace na osobu a rok ve
Pozvání na pietní vzpomínku
výši 36 m3. Úhrada
stočného se vztahuje na
v lese u Velké Polomi
osoby
trvale bydlící (hláu pomníku sovětských letců
šené) v nemovitosti.
neděle 17. dubna 2016 v 15 hodin.
Osoby, které v nemovitosti nežijí, i když jsou
v ní hlášeny, nelze od
úhrady stočného osvobodit.

Zve
Vlastenecké sdružení antifašistů Ostrava,
Klub českého pohraničí,
pod záštitou obce Velká Polom.
Odjezd autobusu č. 51
ze zastávky Dílny DP Ostrava (Poruba-Martinov)
směr Plesná v 14.10 hod.
(na zastávku dojedete tram. č. 4 nebo bus. č. 44 a 58)
Památník se nachází na severovýchodním území Velké Polomi
v lese.
Přístupný je pouze pěšky z autobusové točny v Plesné
nebo od sjezdovky z Dobroslavic.

Vlastníci nemovitostí, kteří odvádějí
odpadní vody do veřejné kanalizace, si
mohou způsob zjišťování množství odpadní vody určit, a to
při podpisu smlouvy
na obecním úřadě.
Stočné bylo poprvé
fakturováno za I. čtvrtletí
roku 2016, většina
z vás již fakturu obdržela e-mailem nebo
poštou (dle zvoleného

způsobu doručování).
V roce 2010 vlastníci nemovitostí napojených na veřejnou kanalizaci uzavírali s obcí
smlouvu, kterou byla legalizována skutečnost
napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci
ve vlastnictví obce. Tato smlouva obsahuje
i ujednání o výběru stočného a do doby uzavření NOVÉ smlouvy je stále v platnosti.
Stočné podle starých smluv bude fakturováno obcí na základě přepočtového koeficientu a počtu trvale žijících osob v nemovitosti
(rodinný dům 36 m3/rok/osoba, bytová jednotka 35 m3/rok/osoba).
Vlastníci nemovitostí, jejichž nemovitost
není připojena na veřejnou kanalizaci,
budou povinni na výzvu příslušného orgánu
státní správy doložit protokol o vodotěsnosti
žumpy nebo vodního díla, doklady o četnosti
a úhradě vývozu odpadních vod s identifikačními údaji vztahujícími se k nemovitosti a prokázat vývoz takového množství odpadní vody,
které odpovídá směrnému číslu dle Vyhlášky
428/2001 Sb. nebo odebranému množství
dodané pitné vody odečtem z vodoměru (dle
právních předpisů nemovitost se čtyřmi osobami vyváží žumpu min. cca 3x – 4x ročně,
rozhodující je samozřejmě objem žumpy).
Vývoz odpadní vody může dle platné legislativy provádět jen odborná osoba (osoby mající platné povolení k vývozu odpadní vody).

Veškeré informace a dokumenty týkající se stočného naleznete na webu
obce nebo vám budou sděleny na obecním úřadě.
Kontakty: tel. 608 962 272,
e-mail: spravni@velkapolom.cz,
organizacni@velkapolom.cz.
Pavlína Mučková,
tajemnice obecního úřadu

Plán akcí
na webu obce
Součástí webové stránky obce je odkaz
Plán akcí, kde můžete sledovat, co v naší
obci chystají spolky, zájmové skupiny a také
obec samotná. Žádáme spolky, zájmová
sdružení a organizace v obci, aby tato hlášení neopomínali předávat obecnímu úřadu
buď osobně, telefonicky nebo e-mailem
(organizacni@velkapolom.cz), a to nejen
pro informovanost občanů, ale také proto,
aby se co nejvíce zamezilo konání třeba
dvou zajímavých akcí současně. Děkujeme.
Pavlína Mučková
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Nabízíme ubytování v rodinném penzionu
na okraji vesnice Velká Polom.
Penzion se nachází v hezkém a klidném
prostředí.
K dispozici jsou tři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením
a kuchyňským koutem.
Cena v období jaro – podzim je 250 Kč/noc.
Více informací Vám rádi poskytneme
na telefonním čísle: 731 588 806

PENZION NA FARMĚ NABÍZÍ

Placená inzerce

Šachový oddíl TJ Velká Polom zve všechny příznivce šachového sportu k účasti
na již 7. ročníku šachového turnaje "Velká Polom Rapid Open 2016", který je
letos poprvé pořádán jako okresní přebor jednotlivců.

VELKÁ POLOM RAPID OPEN 2016
Turnaj se uskuteční v sobotu 21. května od 9 hodin v sále Sokolovny.

LETOŠNÍ OČKOVÁNÍ PSŮ
Pravidelné očkování psů
se letos uskuteční
v sobotu
23. dubna 2016
od 10 hodin
na prostranství
u Motorestu
ve Velké Polomi.

Pro všechny hráče bude připraveno občerstvení a nejlepší občan Velké Polomi
bude odměněn zajímavou cenou. Vyhodnoceny budou i různé věkové a výkonnostní kategorie.
Zaregistrovat se můžete u Pavla Bymy na tel. 605 011 678 nebo e-mailu
PavelByma@seznam.cz nebo také na stránkách šachového oddílu http://sachy.tjvelkapolom.cz/openregistrace.php, kde jsou zveřejněny všechny
podrobnosti o turnaji a také výsledky z minulých let.
Vítáni jsou hráči i diváci. Tak vezměte rodinu, děti a přijďte
se podívat mezi nás.

LIMUZÍNY CUP
POZVÁNKA
Obec Velká Polom, TJ Velká Polom, hlavní sponzoři Limuziny.cz, Hotel TRIO Club Ostrava, Allrisk.cz
Vás srdečně zvou na 5. ročník turnaje Limuzíny Cup,
který pořádáme v neděli 1. května 2016 ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom
pro kategorii hráčů narozených po 1. 1. 2007 a pro kategorii hráčů narozených po 1. 1. 2009
Základní informace :
Začátek:
prezentace: 9:30, výkop: 10:00, předpokládaný konec: 14:00
Hrací doba:
1 x 14 minut v 1. skupině - 7 týmů, systém každý s každým, míč. vel. 3
Počet hráčů:
4 + 1 (ročník 2007 a mladší), 4 + 1 (ročník 2009 a mladší) (střídání hokejové, max. 10 hráčů)
Hrát se bude na dvou připravených travnatých hřištích o rozměrech 40x20m. Brány o velikosti 5x2m - Hřiště A, Hřiště B, Hřiště C.
Potvrzená účast:
Vyhodnocení :

TJ Velká Polom, MFK Vítkovice, SFC Opava, MFK Frýdek-Místek, TJ Sokol Chvalikovice, TJ Klimkovice, FK Bohumín,
TJ Sokol Pustkovec, FC Slavoj Olympia Bruntál, Fotbal Poruba, FK Fotbal Třinec, FC Odra Petřkovice
Poháry pro první tři družstva, ceny pro nejlepší hráče, drobné ceny pro všechna zúčastněná družstva
Na Vaši účast v hledišti se těší hráči všech týmů, pořadatelé a trenéři Peter Chalachan, Martin Mučka a Radim Ujfaluši.
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PĚVECKÝ SBOR PAPRSEK SI VEDE STÁLE NA VÝBORNOU
V letošním školním roce se pěvecký sbor PAPRSEK rozrostl
o čtrnáct nových členek, které zaplnily místo po velice početné
skupině žákyň z končících 9. tříd. Přišly z 4. až 6. ročníků, takže
se stalo, že náš pěvecký sbor má v současné době nejnižší věkový průměr za celou dobu své existence. Přesto se všichni obdivuhodně rychle zapojili do práce, doučili repertoár a sbor získal
velice dobrý zvuk. Nemusela jsem mít tedy obavu přijmout pozvání na různé akce.
První vystoupení se konalo na slavnostním večeru pro seniory
u nás ve Velké Polomi. Pak jsme reprezentovali naši školu na
festivalu Valentův podzim v Bělotíně, měli hodinový koncert v DS

Astra v Ostravě. Jsme pozváni na přehlídku sborů do Proskovic, která
se koná na počest hudebního skladatele Františka Lýska. Tam budeme zpívat mimo jiné i jednu ze skladeb tohoto skladatele. Poslední
významnou akcí v tomto školním roce bude pro náš sbor již tradiční
přehlídka dětských pěveckých sborů Veselé zpívání v Ostravě.
Chtěla bych pochválit všechny členky za jejich přístup k práci a snahu.
Také děkuji rodičům, bez jejichž pomoci a podpory by sbor fungovat
nemohl.
Mgr. Jitka Švidrnochová

PROBĚHLA ČTVRTÁ SOUTĚŽ ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO POHÁRU
Čtvrtou soutěží školního sportovního
poháru bylo náročné, nicméně velmi zajímavé horizontální přemísťování na horolezecké stěně na čas. Soutěže se
zúčastnilo celkem 93 dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci - Marek Krčmář 9,18 s
Mladší žákyně - Adéla Fistrová 12,38 s
Starší žáci - Šimon Dedek 6,98 s
Starší žákyně - Michaela Maláčová 17,3 s
Příští soutěží Školního sportovního
poháru bude míčový víceboj.
Mgr. Jan Šrajer
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Soutěže opět pokračují dále
Ještě v lednu jsem se chystal napsat poslední reportáž a uzavřít tak
dvacet let trvající historii meziobecní sportovní soutěže nazvané Vesnické
sportovní hry. Hlavním důvodem bylo rozhodnutí tří vesnic – Kyjovic, Těškovic
a Hlubočce – v soutěži dále nepokračovat. Ve zbývajícím počtu šesti účastníků nemělo žádný
smysl dále
pokračovat
a doplnění
o další nové
účastníky
se nedařilo...
Naštěstí
pro soutěž
se našel
o c h o t n ý,
schopný
a hlavně zapálený sportovní nadšenec Libor Hrdina z Plesné, kterému se z pozice nového hlavního organizátora podařilo takřka nemožné – nejenom v krátké
době doplnit počet účastníků o Polanku nad Odrou, Klimkovice a Bravantice, ale také zvýšit informovanost o VSH díky vytvoření nových webových
stránek www.vshry.cz,
umístění informací na faCelkové výsledky 20. ročníku VO 2015
cebook a vytvořením kaOBEC
BODY
nálů na youtube.com. Zde
1.
Horní Lhota
74
všude nově najdete aktu2.
Plesná
73
ální informace o soutěži –
3.
Krásné Pole
72
termíny soutěží, propozice,
4.
Vřesina
69
výsledky i odkazy na fotky
5.
Dolní Lhota
68
a videa. Neváhejte a kli6.
Velká Polom
67
7.
Hlubočec
41
kejte!
8.
9.

Kyjovice
Těškovice

2006
1. Velká Polom
2. V!esina
3. Dolní Lhota
4. Dobroslavice
5. Plesná
6. Krásné Pole
7. Háj
8. Horní Lhota
9. D"hylov

2005
1. Velká Polom
2. Háj
3. Dolní Lhota
4. Dobroslavice
5. Plesná
6. Horní Lhota
7. V!esina
8. D"hylov
9. Krásné Pole

1. Velká Polom
2. Háj
3. D"hylov
4. Dolní Lhota
5. Krásné Pole
6. Plesná
7. Dobroslavice
8. V!esina

2007

5. Plesná
6. Háj
7. Krásné Pole
8. Horní Lhota
9. D"hylov
10. Pustá Polom
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2003
1. Velká Polom
2. Háj
3. D"hylov
4. Dolní Lhota
5. V!esina
6. Plesná
7. Dobroslavice
8. Krásné Pole
9. Horní Lhota

2008
1. Velká Polom
2009
2. Dolní Lhota 1. Dolní Lhota
2010
3. V!esina
2. Velká Polom 1. Velká Polom
4. Plesná
5. Horní Lhota
6. Krásné Pole
7. Dobroslavice
8. Hlubo$ec
9. Pustá Polom
10. Háj

Švidrnoch obsadilo 3. místo a nejlepší z našich plavců Adam Franek skončil na krásném 6. místě.
Bohužel, ani kvalitní výkony v posledních dvou soutěžích nás celkově na
bednu nedostaly a ve vyrovnané tabulce jubilejního ročníku VSH jsme nakonec skončili šestí. Radost z vítězství si premiérově vychutnala Horní
Lhota před druhou Plesnou a třetím Krásným Polem.

Letošní 21. ročník VSH odstartoval netradičně plaváním. Za účasti nových soupeřů se souboje odehrávaly tradičně v bazénu na bývalém hornickém učilišti v Porubě a po velmi kvalitních výkonech obsadilo družstvo
ve složení Adam Franek, Zuzka Lusková, Josef Marek ml. a Pavlína Gorpielová v nabité konkurenci 5. místo.
V kvapíkovém tempu soutěž pokračovala kuželkami v porubské kuželně.
35
Na soutěži jsme se jako obec podíleli nejenom organizačně (spolu s Krás33
Z pohledu sportov- ným Polem), ale byli jsme úspěšní i po sportovní stránce. O celkové druhé
ního můžeme být s repre- místo v družstvech se zasloužili Jan Peřina, Jana Mikesková, Josef Sztefek
a Milan Švidrnoch. Zvláště výkony Honzy a Jany (2. a 6.
HISTORIE V!SLEDK" VESNICK!CH SPORTOVNÍCH HER
místo mezi jednotlivci) byly
v konkurenci aktivních závodních hráčů velmi potěšující.
2004

9. Horní Lhota
1. Velká Polom
2. V!esina
3. Dolní Lhota
4. Dobroslavice

zentací naší obce v poslední disciplíně 20. ročníku VSH velmi spokojeni.
Družstvo ve složení Adam Franek, Pavlína Gorpielová, David Šumný a Milan

3. V!esina
4. Horní Lhota
5. Plesná
6. Krásné Pole
7. Pustá Polom
8. Dobroslavice
9. T"#kovice
10. Hlubo$ec

2. V!esina
3. Dolní Lhota
4. Krásné Pole
5. Plesná
6. Dobroslavice
7. T"#kovice
8. Horní Lhota
9. Pustá Polom
10. Hlubo$ec

2002
1.Velká Polom
2. D"hylov
3. Krásné Pole
4. Háj
5. V!esina
6. Horní Lhota
7. Dolní Lhota
8. Plesná
9. Dobroslavice

2001
1. V!esina
2. Velká Polom
3. D"hylov
4. Krásné Pole
5. Dolní Lhota
6. Dobroslavice
7. Háj
8. Plesná

2000
1. Velká Polom
2. D"hylov
3. Plesná
4. V!esina
5. Dolní Lhota
6. Dobroslavice
7. Krásné Pole
8. Háj
9. Horní Lhota

2011
1. V!esina
2. Krásné Pole
3. Velká Polom
4. Horní Lhota
5. Dolní Lhota
6. Pustá Polom
7. Plesná
8. T"#kovice
9. Dobroslavice
10. Hlubo$ec

1999
1. Velká Polom
2. Krásné Pole
3. Plesná
4. Dolní Lhota
5. Horní Lhota
6. Dobroslavice
7. Háj
8. Hrabyn"
9. Budi#ovice

2012
1. V!esina
2. Plesná
3. Krásné Pole
4. Dolní Lhota
5. Horní Lhota
6. Velká Polom
7. Dobroslavice
8. Pustá Polom
9. Hlubo$ec
10. T"#kovice

1998
1. Hrabyn"
2. Velká Polom
3. Dolní Lhota
4. Horní Lhota
5. Krásné Pole
6. Pustá Polom
7. Dobroslavice
8. Budi#ovice
9. Kyjovice

2013
1. Velká Polom
2. Krásné Pole
3. V!esina
4. Horní Lhota
5. Plesná
6. Dolní Lhota
7. Pustá Polom
8. Hlubo$ec
9. T"#kovice
10. Dobroslavice

2014
1. Krásné Pole
2. Velká Polom
3. V!esina
4. Dolní Lhota
5. Plesná
6. Horní Lhota
7. T"#kovice
8. Kyjovice
9. Hlubo$ec
10. Pustá Polom

2015
1. Horní Lhota
2. Plesná
3. Krásné Pole
4. V!esina
5. Dolní Lhota
6. Velká Polom
7. Hlubo$ec
8. Kyjovice
9. T"#kovice

1997
1. Velká Polom
2. Hrabyn"
3. Dolní Lhota
4. Pustá Polom
5. Horní Lhota
6. Kyjovice
7. Háj
8. Budi#ovice
9. Dobroslavice

1996
1. Velká Polom
2. Pustá Polom
3. Hrabyn"
4. Horní Lhota
5. Kyjovice
6. Dolní Lhota

Již začátkem dubna soutěž pokračuje stolním tenisem
v Klimkovicích a badmintonem v Plesné.
Květnové termíny soutěží
jsou pak 14. května přespolní
běh (cca 4,5km) v Dolní
Lhotě a 21. května volejbal ve
Vřesině. Na obě tyto soutěže
uvítáme posily z řad sportujících nadšenců – neváhejte
mě kontaktovat a do VSH se
zapojit!!
Za TJ Velká Polom
Kamil Drozdek
kamil.drozdek@email.cz

JAK STARTOVAL C&W OK BAND V NOVÉ SOKOLOVNĚ
Stejně jako všichni občané Velké Polomi i my
jsme prožívali v minulém roce očekávání toho,
kdy a jak bude dokončena oprava Sokolovny.
Možná, že náš zájem byl o to větší než u ostatních proto, že jsme v té budově uspořádali do
letošního roku třicet čtyři country bálů, hraní
pro různé spolky apod.
A najednou jsme nevěděli, jestli se na jaře
vůbec něco uskuteční. Zprávy byly protichůdné. Kdysi jsme se účinně podíleli na zřízení tehdy nového pódia. Se slzou v oku jsme
nyní odmontovali mosaznou ceduli „CWOKBAND SOBĚ“, která po celou dobu zdobila
pódium. Tuto relikvii jsme zavěsili na naší zkušebně.

zákonů je, že to, co se může pokazit, se pokazí a to, co se nemůže pokazit, se taky pokazí.

osvětlovače a zvukaře. To je samozřejmě
skvělé pro divadlo, ale pro kapelu nešikovné.
Pak naše manželky a další rodinní příslušníci

Nakonec
se nemožné
stalo skutkem, stavba
byla ukončena a my
jsme dostali
termín pro
náš bál. Informovali
jsme naše
zájemce

připravili sál a bar a další den mohl
být ples.
Nový sál je krásný, se spoustou
typů osvětlení, novými stoly a židlemi
a vzduchotechnickým systémem. Trochu jsme se báli, že naše akce ztratí
bez specifické výzdoby a „lítaček do
saloonu“ své kouzlo. Nakonec jsme
zjistili, že tyto věci asi nejsou podstatné. Zábava byla skvělá, taneční
skupina Hazard nám roztančila velice
brzy celý sál a náš country bál měl
ten správný průběh a spád.
Před koncem roku jsme obeslali své příznivce s převratnou informací, že bude nový
rok a plesová sezóna. Součástí té informace
bylo, že také asi, možná, snad bude country
bál. Dobře informované kruhy dobře infor-

movaly v tom smyslu, že ano, plesová sezóna
se stihne. Tomu jsem po osobních zkušenostech nevěřil. Jeden ze základních Murphyho

a začali se vážně připravovat. Netušili jsme,
do čeho jdeme, takže jsme byli rádi, že jsme
nebyli úplně první a že si to poprvé a podruhé
vyzkouší někdo jiný. Tak jsme vychytralí!
No a pak přišel ten
čas, navezli jsme aparaturu do sálu a udělali zvukovou zkoušku. Pódium je
velké a pevné, šatny
umožňují úschovu přepravních obalů a také skutečně převlékání na
vystoupení a horizonty
vzadu umožňují průchod
tanečníků na vystoupení.
To byly pro nás revoluční
novinky. Chvíli jsme zápasili s osvětlením. Určitě to
znáte z domu: cokoli koupíte a má to více než
jeden knoflík, nejde to
v podstatě ovládat. Až
teprve po přečtení návodu
zjistíte, že jste stejně v koncích. Nicméně byli
jsme proškoleni a trochu nás překvapilo, že
scénické osvětlení jde ovládat jen z kabiny

S uspořádáním naší první akce po rekonstrukci sokolovny jsme udělali dobrou zkušenost. Máme i návrhy, jak ještě vylepšit ty
možnosti, které naše nová sokolovna poskytuje, a o tu zkušenost a návrhy se rádi podělíme. Závěrem snad jen to, že máme kulturní
stánek, který nám mohou obyvatelé obcí v širokém okolí jen závidět.
Evžen Hofmann
kapelník C&W OK BAND
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Velké putování našich dětí za Karlem IV.
Již v minulém čísle Bumerangu jsme
vás informovali, že se naše škola připojila
k projektu 700. výročí narození Karla IV.
Oslavy tohoto výročí vyvrcholí v týdnu od
soboty 14. do soboty 21. května 2016.
V našem hlavním městě – Praze – bude
v sobotu 14. května v podvečer zahájen
slavnostní průvod královské rodiny v dobových kostýmech spojený s velmi bohatým
programem a uskuteční se na území více
městských částí Prahy.
Festival je zaměřen na všechny věkové
kategorie z České republiky i ze zahraničí.
Každý ze sedmi dnů festivalu bude mít celodenní program.
Do Prahy zavítá také vzorek naší školy –
dvě 3. třídy, jedna 5. třída z 1. stupně a dvě
třídy z 2. stupně. Naše děti budou v Praze
ve dnech 17. až 19. května 2016, kdy pro
ně bude připraven bohatý kulturní program.
Děti se ocitnou jako mávnutím proutku
v Praze převléknuté do středověké košile.
Navštíví středověké tržiště plné ukázek dobových řemesel a výrobků, venkovní představení a vystoupení různých umělců v oboru
středověké hudby, divadla či tance. V rámci
návštěvy Prahy nemůžeme vynechat návštěvu Karlštějna, Karlova mostu, Chrámu
sv. Víta a další významné památky, které se

pojí s Prahou a životem Karla IV.
Naše škola intenzivně pracuje na zpracování obřího papírového leporela, na kterém se podílí všechny třídy 1. stupně ZŠ.
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Na elektronické knize v českém a anglickém jazyce se podílí všechny třídy druhého
stupně ZŠ. Obří leporelo bude vystaveno
s dalšími historickými výtvarně ztvárněnými

kvapit. Dále děti přináší papírový odpadový
materiál z IKEA a Globusu v podobě kartonů, kroužků na koruny, vlnitých pruhů papírů, které jsou součástí vystýlky např.

výrobky a výzdobou přímo v naší škole, kterou jako mávnutím kouzelného proutku
proměníme také do 14. století – doby, ve
které žila významná osobnost, jejíž 700. výročí narození si připomínáme.
Pracujeme na tomto projektu
prakticky po částech již delší
dobu. První fáze se týkala seznámení s projektem a historickými daty. Druhá fáze –
návštěva výstavy o Karlu IV. –
část školy jela s dětmi do Olomouce, část byla na výstavě
v Opavě. Obě výstavy byly
úžasné a přínosné. Děti tak
mohly trochu nakouknout do
dané doby a vyzkoušet si sedět
v královském křesle, složit si
královské korunovační klenoty,
zjistit pomocí animačního testu,
kolik informací je třeba vyhledat
na výstavě a kolik jich už umí. Děti si do
Olomouce vyráběly papírové korunky, které
je doprovázely po celou dobu výstavy. Dozvěděly se spoustu informací, které ve
škole záhy použily ve formě různých
doplňovaček, testů a také jako podklady pro jejich referáty.
Co bude dál? Zatím se některé
třídy začínají plnit materiály, obaly
od čajů, obaly od různých chipsů –
ano, čtete správně, neboť tyto obaly
jsou z vnitřní strany stříbrné nebo
zlaté, takže je recyklujeme a budeme z nich vyrábět dobové lžíce,
pohárky, vzácné kameny do korunovačních klenotů. Nechte se pře-

misek atd. No a my tento odpadový materiál použijeme k recyklaci a vyrobíme
z něho skoro veškerou výzdobu. Samo-

zřejmě použijeme barvy, lepidla, nůžky, kreativitu dětí i pedagogů. Tímto bych ráda
požádala všechny rodiče, babičky, dědečky,
tety a strýce o pomoc při dílnách s rodiči,
které se uskuteční koncem dubna v prostorách naší školy a také o jakoukoliv
pomoc s materiálem, možnost šití či o příspěvek finanční.
Pokračování na str. 9

Pokračování ze str. 8
DEN D bude 28. květen 2016 od 14.00
až do večerních hodin. Co vás čeká? Zahájení akce z řad významných hostů, poté
bude následovat slavnostní průvod králov-

ské rodiny kolem školy a rybníka společně
se všemi dětmi v dobových kostýmech –
různorodých dle tříd. Proběhne rekonstrukce korunovace Karla IV., prohlídka celé
školy, kde v každé třídě vás čeká kousek

historické etapy Karla IV. a jeho působení.
V tělocvičně proběhne divadelní představení
Karel IV. jako malý, jako vladař a v dnešní
době – zkráceně Karel IV. na 3x. Představení si zahrají malí
i velcí a bude se
hrát
dvakrát.
Školní děti uvidí
představení v podobě generálky,
která proběhne
v pátek 27. května
2016. Po celou
akci se budou
konat hudební vystoupení našich
dětí a jejich učitelů
– klavír, flétna,
kytara, housle
a třeba i tajný nástroj. Budou probíhat
rytířské
souboje ale i vystoupení rytířského
spolku, aktivní dílničky pro děti, soutěže a různé
hry, které připraví sdružení rodičů. Možná uvidíte kratičké vystoupení i dětiček ze školičky. Jídlo a pití bude také k zakoupení.

Akci zakončí vystoupení známého zpěváka
Reného Součka, který má pro vás připraveno malé hudební překvapení, jak jinak.
Koncert začíná v 18.30 hodin. Připravte se,
že si zazpíváme taky – třeba píseň napsanou a zhudebněnou jen a jen pro Velkou
Polom a tuto akci.
Sobota 28. květen 2016 VELKÁ
POLOM ve 14. století u příležitosti 700.
výročí narození Karla IV.
Za celý 1. stupeň ZŠ
Mgr. Lenka Martináková

Spaní ve škole - Pyžamová party s diskotékou
Již druhé spaní ve škole spojené s večerní
diskotékou našich třeťáků se uskutečnilo v den
předávání vysvědčení za 1. pololetí. V tento den
poslední vyučovací hodinu se rozdávala vysvědčení, žáčci běželi domů je ukázat, nabalili
tašku, od rodičů dostali něco dobrého upečeného – sladkého či slaného.

V 7:00 hodin ráno byl budíček, následovala
snídaně, úklid a v 8:00 hajdy za rodiči a domů.
Akce se zdařila a další plánujeme do třetice
v červnu jako rozlučkovou s třetí třídou.
P.S. Všem rodičům děkujeme za upečení
opravdových dobrůtek a jablíček.
Mgr. Lenka Martináková,
Mgr. Denisa Thiemelová

JAKÝ BYL ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

přizpůsobené rautu – byl nástup do sálu, kde
byly prozrazeny všechny body naší pyžamové
party.

V pět hodin se u školy začaly scházet děti
s rodiči, spacáky, karimatkami a hlavně s pyžamem, které bylo jako oblečení a vstup na
diskotéku. U vchodu do školy již paní učitelky
vítaly rodiče také v pyžamech. Po zabrání místa
na spaní, vybalení jídla do třídy, kde byly stoly

Při svíčkách jsme si prošli celou školu
a mohla začít diskotéka – jak jinak – v pyžamech. Písničky jsme prokládali hrami a soutěžemi. Děti se vyřádily a užily si tak za
vysvědčení svoji odměnu od třídních učitelek.
Nechyběla ani slíbená pizza. Rodiče si také užili
svou odměnu za vysvědčení v podobě již 2. volného večera a noci. Jak – to uvidíme při zápisu za sedm let.

Dne 9. února 2016 proběhl v naší škole
zápis dětí do 1. třídy. Přišlo 56 budoucích prvňáčků i se svými rodiči. Přivítaly je paní učitelky i kamarád z pohádky – Krteček. Spolu
s ním plnily děti úkoly na několika stanovištích.
Všichni zvládli matematické představy, syntézu i analýzu slov, posloupnost děje. Paní
učitelky děti prověřovaly z výslovnosti obtížných hlásek, soustředily se i na držení tužky
a stříhání.
Děti si odnesly malý dárek. Podle úsměvů na
jejich tvářích bylo znát, že měly radost ze splnění prvního velkého školního úkolu.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, ať se
jim ve škole daří a těšíme se na společně
strávené dny u nás.
Mgr. Zuzana Novotná

9

HALOVOU LIGU PŘÍPRAVEK OVLÁDLY TÝMY SFC OPAVA
Fotbalový oddíl TJ Velká Polom za podpory Obce
Velká Polom a hlavního sponzora CHALYSPORT.CZ
pořádal v průběhu letošní zimní sezóny 2015/2016
ve sportovní hale Hlučín halovou ligu přípravek –
pro ročník narození 2006 a odděleně i pro ročník
narození 2007. Tento třídílný seriál turnajů se hrál
pod patronací starostky obce Velká Polom Ing. Ludmily Bubeníkové a místostarosty Ing. Emila Chudoby, kteří společně s vedením obce a TJ Velká
Polom podporují celoročně aktivity mládeže.
"V halové lize soupeřily ročníky narození 2006 a 2007,
každý tým odehrál tři turnaje. Výsledky jednotlivých ročníků se
pak sčítaly dohromady, poslední kolo se odehrálo 14.2., " prozradil hlavní organizátor ligy Peter Chalachan.
Ve sportovní hale Hlučín se nakonec radovali z 1. místa
v obou kategoriích hráči SFC Opava.

Nejlepší hráči turnaje - ročník 2006:
Nejlepší střelec – Muller Filip (TJ Sokol Chvalíkovice)
Nejlepší hráč – Tomíček Šimon (SFC Opava)
Nejlepší brankář – Souček Tobiáš (SFC Opava)

Nejlepší hráči turnaje - ročník 2007:
Nejlepší střelec – Proházska Jakub (SFC Opava)
Nejlepší hráč – Vojtášek Matyáš (TJ Velká Polom)
Nejlepší brankář – Bitta Adam (TJ Velká Polom)
„Těší mě, že se druhý ročník povedl po sportovní a organizační stránce. Účastníci si pochvalovali skvělou organizaci a za
to patří velké díky také mému kolegovi Martinu Mučkovi, který
odvedl skvělou práci. Jsem rád, že se nám kromě ostatních
týmů na turnaje podařilo zlákat týmy SFC Opava, MFK Frýdek-Místek a MFK Vítkovice, se kterými je velmi dobrá spolupráce. Hráči TJ Velká Polom si vyzkoušeli spoustu těžkých
utkání, když vše předvedli v rychlosti a kvalitě. Tak dokázali
uspět a konečné druhé místo ročníku 2007 a třetí místo ročníku
2006 v celé halové lize je toho důkazem,“ zhodnotil druhý ročník
pořadatel a trenér mládeže TJ Velká Polom Peter Chalachan.
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OVOCE DO ŠKOL
Naše děti mají možnost získávat ovoce
do škol, kdy v určitých obdobích dostanou
různé ovoce, které mohou poznat, něco se
o něm naučit. Součástí je vždy i informace
o daném ovoci s tajenkou a hravými úkoly,
někdy je připojeno pexeso.

Nedávno měly děti různé
druhy jablíček s plakátem,
o jaké druhy se jedná. Abychom je mohli všichni
všechny vyzkoušet, roztřídili
jsme jablíčka dle odrůd, vyrobili cedulky, poté
následovalo skoro
půlhodinové krájení
jablek na dílky, rychlé foto a za pět
minut nebylo ani
jedno jablíčko. Děkujeme.
Děti 3. A s paní
učitelkou Lenkou
Martinákovou

MAŠKARNÍ PLES V MŠ
Letos, jako každým rokem, jsme oslavili masopust maškarním
rejem ve všech třídách naší mateřské školy. Děti se převlékly do krásných kostýmů a zatančily si spolu s učitelkami ve svých třídách. Nechyběly ani soutěže a sladké odměny.
Vzhledem k rekonstrukci sokolovny jsme náš klasický KARNEVAL uspořádali až v neděli 20. března 2016. Děti se moc těšily na
program s Pepinem Prckem, který je baví už druhým rokem. Všechny
děti si užily veselé nedělní odpoledne a odnesly si domů spoustu
krásných cen z bohaté tomboly. Ten, kdo neměl štěstí, si odnesl alespoň balónek. Všichni si společně zařádili v karnevalových kostýmech.
Za učitelky MŠ U Rákosníčka Bc. Michaela Rychlá

Oznámení rodičům

ZÁPIS DO MŠ U RÁKOSNÍČKA A MŠ PASTELKA
na školní rok 2016/2017 se uskuteční
12. dubna 2016 od 15.00 do 18.00 hod. v budově MŠ U Rákosníčka.
Přineste si OP a rodný list dítěte.
Eva Válková, zást. řed. pro MŠ při ZŠ a MŠ Velká Polom
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JAK SI VEDL STARŠÍ DOROST TJ VELKÁ P OLOM
Za dveřmi na nás čeká druhá polovina dorostenecké soutěže, tedy
jarní část první fotbalové sezóny staršího dorostu, který se po několika
letech „pauzírování“ v této věkové kategorii znovu podařilo přihlásit do
městského přeboru staršího dorostu. Po ukončení podzimní části soutěže, kde po prvních, herně tragických utkáních, které nám ukázaly jakési zrcadlo možností skladby nově sestaveného týmu, se mladí borci
konečně probrali. Zlepšeným přístupem k tréninku, větším nasazením a
bojovností v mistrovských utkáních se podařilo vykopat důležité a po-

kluky Viktorce moc poděkovat a věřím, že budeme v další spolupráci nadále pokračovat. i v budoucnu.
V rámci zimní přípravy se mužstvo zúčastnilo Ostravské zimní ligy staršího
dorostu, pořádané Městským fotbalovým svazem Ostrava. Zápasy se odehrávaly dle rozlosování o víkendech v průběhu ledna a února na umělé trávě sportovního areálu DTJ Vřesina. V turnaji se utkalo celkem dvanáct oddílů z různých
výkonnostních dorosteneckých soutěží, ve dvou skupinách, systémem každý s každým a poté dle výsledků ze základní části o celkové umístění v turnaji.
Více než celkové umístění v turnaji (viz tabulka) je pro mne velkým zklamáním
přístup některých jednotlivců k celému týmu, přístup většiny hráčů k přípravným utkáním, malé nasazení a bojovnost, nedochvilnost nebo dokonce i neúčast z někdy
až úsměvných a nepochopitelných důvodů. Některé zápasy tohoto turnaje nás
bohužel zastihly v době chřipkové epidemie nebo jarních prázdnin. K těmto utkáním jsme se z důvodu onemocnění a nepřítomnosti několika hráčů základní
sestavy dostavili v sotva hratelné sestavě. To ale není v žádném případě omluvou pro odevzdané a ostudné výkony, které zbytek mužstva předváděl. Prohrát
se může, ale se ctí a ne takovým způsobem! Doufám, že se kluci po těchto
zkušenostech proberou, zamyslí se nad sebou a na jaře v boji o další body zaberou a podají kvalitnější výkony.
Rostislav Vaněk, trenér staršího dorostu TJ Velká Polom

třebné body, díky kterým jsme se odrazili ode dna a v „podzimním účtování“ přezimovali těsně pod spodní hranicí poloviny tabulky dorostenecké
soutěže.
Zimní přípravu jsme zahájili v prvním lednovém týdnu v tělocvičně ZŠ Velká
Polom, která bohužel nenabízí (i přes nákladnou rekonstrukci) zrovna ideální
možnosti pro kvalitní trénink pro tuto věkovou kategorii, ale i za tuto možnost
jakési zimní přípravy jsme rádi.
Pro co nejlepší využití prostor tělocvičny a zlepšení fyzické kondice byly tréninky rozděleny do dvou částí. První část zahrnovala posilovací a koordinační
cvičení, ve druhé potom herní míčové hry. První část tréninku byla přidělena
naší nové trenérské asistentce, slečně Viktorii Vaňkové, která byla ochotna připravit a vypracovat tréninkové plány, které se pod naším přísným dohledem
dařilo v praxi celkem s úspěchem realizovat. Tréninky tím dostaly trošku jiný
rozměr, náplň je pestřejší a podle reakcí to většinu kluků i baví. (Nejsem si ale
jist, zda by měla stejná tréninková náplň stejný výsledný efekt, kdybych ji vypracoval a vedl
já.) Za tuto
dobrovolnou práci
bych chtěl
tímto i za

V ÝŠE

ROZ PIS JARO

2015

Místní poplatek za svoz odpadů v roce 2016
Částka místního poplatku v roce 2016 za systém odpadů činí 612,Kč/rok/občana (51,- Kč/měsíc/občana). Osvobození nebo úlevu na
poplatku lze prostřednictvím oznámení uplatňovat po celý rok. Splatnost místního poplatku za odpady je stanovena do 31. 07. 2016.
K úhradě je od letošního roku potřebná znalost variabilního symbolu, který má každá fyzická osoba v obci jedinečný. Kde ho zjistíte? Osobně, telefonicky na tel. 608 962 272, nebo emailem:
spravni@velkapolom.cz, organizacni@velkapolom.cz. Budou-li zaslány
finanční prostředky na účet obce bez variabilního symbolu, jsou pro
obecní úřad neidentifikovatelné a budou vráceny zpět na účet plátce.
Místní poplatek ze psů v roce 2016
Místní poplatek ze psů se v tomto roce nezměnil. Částka místního
poplatku za psa činí pro „nedůchodce“ 240,- Kč/rok a v případě „důchodce“ 120,- Kč/rok. K úhradě je opět zapotřebí znalost variabilního
symbolu. Splatnost poplatku je stanovena do 31. 03. 2016. K tomuto
datu obecní úřad eviduje cca sedmdesát neuhrazených poplatků.
Pavlína Mučková, tajemnice OÚ

Placená inzerce
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MÍSTNÍCH POPLATKŮ

