VELKOPOLOMSKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ OÚ VELKÁ POLOM
(ZDARMA)
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Znovu upozorňujeme, že každý z
vás má možnost podílet se na obsahu
Bumerangu.
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čekáme na VAŠE náměty,
názory nebo příspěvky
ahalfar@cmail.cz

OBECNÍ STRÁNKA
Vážení občané, doba dovolených a prázdnin je za námi. Věřím, že
jste ji všichni prožili v pohodě.
Tento svůj příspěvek zaměřím na objasnění některých akcí.
Přestože vás všechny informujeme pravidelně, objektivně a zcela otevřeně, občas se setkáváme s názorem, že některé záležitosti nejsou
zcela jasné.
Jednou z nejaktuálnějších věcí, které momentálně realizujeme,
jsou stavební úpravy na hlavní silnici I/11 ( Opavská ulice ) a výstavba
chodníku na ul. Osvoboditelů.
Vrátím se o nějakou dobu zpět: od mnoha našich občanů zazněl
požadavek na řešení dopravní situace v naší obci, a to nejen na zasedáních zastupitelstva v minulých volebních obdobích. Všichni si uvědomujeme, že je to velký problém a že nejvíce postiženou skupinou jsou
senioři a děti.
Proto jsme se touto záležitostí začali zabývat jako nejžhavějším
problémem ihned od počátku naší činnosti. Zjišťovali jsme všechny
možnosti řešení na odborech dopravy jak Magistrátu Města Ostravy,
tak i Krajského úřadu. A protože Krajský úřad vyhlásil dotační titul, který
pokrývá právě tuto oblast, nechali jsme doporučené projekční kanceláři
zpracovat studii řešení a následně i projekt a podali žádost na dotaci,
na základě které jsme získali 1 mil Kč.
Celý projekt i zadání zní „ Snížení dopravních rizik“, jde tedy
přesně o to, co občané naší obce požadovali. V rámci řešení bylo
naším cílem vyřešit mimo jiné i nehodový úsek mimo obec – zatáčku
při výjezdu z obce na Ostravu. K realizaci středového ostrůvku se
vyjádřuje projektant na jiném místě tohoto zpravodaje. Zvýraznění
přechodů pro chodce a zábradlí v některých místech snad nevyžaduje
komentář. Snad ještě jen to, že u Lihovaru jsme museli vyřešit přechod
pro chodce, jak to vyžadují normy, a současně s úpravou okolí jsme
zajistili i výměnu autobusové čekárny.
Výstavbu chodníku na ul. Osvoboditelů schválilo 15-tičlenné zastupitelstvo jako prioritní akci a to proto, že se jedná o centrum obce.
Plocha u nákupního střediska byla velmi problematická jak pro chodce,
tak i pro řidiče. Návrh řešení opět vycházel z požadavku vytvořit co
možná nejvhodnější podmínky pro pohyb pěších a bezpečné propojení
plochy u nákupního střediska s přístupem k Bistru Marta a naproti ke
kadeřnictví a obchodu. Zároveň je prostorové řešení realizováno tak,
aby vozidla při výjezdu na hlavní silnici neblokovala výhled a nedocházelo ke střetům a ohrožení účastníků silničního provozu. Značení před
bistrem vymezí přesně jízdní pruhy, aby poměry na cestě jednoznačně
určovaly způsob řazení vozidel. Zároveň projektant vycházel z potřeby
zajištění co největšího počtu parkovacích stání pro osobní vozidla včetně míst pro osoby s omezenou schopností pohybu. I v případě této akce
jsme požádali o dotaci, tentokrát Státní fond dopravní infrastruktury a
byl nám přiznán finanční příspěvek 1.052 tis Kč. Dá se tedy jednoduše
říci, že cca polovinu finančních prostředků na řešení dopravní situace
v naší obci máme zajištěno z cizích zdrojů.
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Ještě jednou pár vět k rekonstrukci objektu na ul. Osvoboditelů na
pobočku České pošty.
Je to nepochopitelné, ale i dnes se ještě objevují názory, že oprava objektu byla zbytečná a finančně náročná a dokonce i to, že staré
pracoviště pošty bylo vyhovující. Objekt byl zrekonstruován proto, že
Česká pošta požádala o přemístění ze zcela nevyhovujících prostor
a byla připravena v naší obci zřídit centrální pracoviště, ze kterého
obsluhuje několik sousedních obcí. Kdybychom řešení nenašli, bylo by
takovéto pracoviště zřízeno v jiné obci a u nás by pošta omezila provozní dobu na pár hodin. Dispoziční řešení interiéru jsme zcela ponechali
na rozhodnutí České pošty – ta si přesně stanovila, co v té které části
potřebuje pro chod uvedeného pracoviště. Výtah na transport zásilek
do patra v požadavcích nebyl! Vybavení a vnitřní uspořádání bylo a je
záležitostí jen a jen České pošty. Nájemné za tento objekt pro obec
představuje ročně cca 700.000,- Kč a pokrývá tak i roční splátku úvěru
ve výši 200.000,- Kč (na rekonstrukci objektu schválilo zastupitelstvo
obce použití úvěru ve výši 2 mil Kč se splatností 10 let). Není to sympatické?
Tímto jsem odpověděla i na další častou otázku, jak je to se zadlužeností obce. V letošním roce bude uhrazena poslední splátka úvěru
2 mil Kč z minulého volebního období, který byl čerpán na nákup pozemků v areálu skladů a některé opravy objektů tamtéž. Od letošního
roku začínáme splácet ročně 200.000,- Kč a úroky z úvěru, který jsme
čerpali v souvislosti s rekonstrukcí objektu na Českou poštu, jak jsem
uvedla výše. Jiný úvěr naše obec nemá, všechny akce jsou financovány
z vlastních prostředků obce a dotací, o kterých jsem se zmínila výše.
Kromě daňových příjmů máme příjmy i z vlastní činnosti – především
z nájmů obecních objektů, z hospodaření v lesích a dalších aktivit, jako
je vymáhání starých pohledávek, pokut apod.
A ještě doplňující informace: rada obce rozhodla, že v letošním
roce zajistíme navíc realizaci opravy dalších částí chodníku na Opavské
ul., a to před kulturním střediskem, aby spolu s nájezdovou rampou,
vstupním schodištěm a zábradlím byl dořešen komplexně vstup do objektu z hlavní silnice. Dále pak úsek od základní školy až po sokolovnu
a nad nákupním střediskem úsek až po křižovatku s ul. Za Humny.
Dokončili jsme opravu komunikace v ul. Na Havírně – firma
JANKOSTAV odvedla velmi dobrou práci. Současně s tím jsme zajistili
i odpovídající odvodnění (výměnu kanalizačního potrubí) a opravu části
komunikace na ul. Lipová. Taktéž jsme opravili část komunikace – vjezd
do areálu skladů Na Hradské.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí: připusť ho k práci.“
Šalda

INFORMACE
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Poplatek za systém odpadů

Správa hřbitovů informuje

Dnem 15.09.2004 skončila splatnost poplatku za systém odpadů
obce za rok 2004. Ke dni 15.09.2004 činí nedoplatky za odpady od
občanů obce cca 100.000,- Kč. Nezaplacený poplatek se stává nedoplatkem. Obecně závazná vyhláška a zákon o místních poplatcích
umožňuje nedoplatek za jednu osobu zvýšit na trojnásobek tj. 1.260,Kč a v této částce bude obcí vymáhán (v souladu s příslušnými zákony).
Současně nelze od 15.09.2004 požádat o osvobození nebo úlevu
na poplatku za odpady. Osvobození popř. úleva od poplatku musí být
uděleno rozhodnutím každoročně.

Obecní úřad ve Velké Polomi jako správce a provozovatel pohřebišť ve Velké Polomi děkuje všem občanům, kteří pomohli najít obci
neznámé uživatele hrobových míst na našich hřbitovech.
Zastupitelstvo obce Velká Polom vydává nový Řád pohřebiště.
Novelizovaný Řád pohřebiště reaguje na zkušenosti získané dvouletým
provozováním pohřebišť ve Velké Polomi podle nového zákona o pohřebnictví (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, v platném znění). Řád pohřebiště bude vyvěšen na vývěskách
hřbitovů a zveřejněn na internetových stránkách obce.

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů a sběr papíru
Dne 23.10.2004 (sobota) proběhne sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Kontejnery budou umístěny na místě obvyklém
– autobusové stanoviště na ul. 9. května.
Poprvé bude současně probíhat i sběr starého papíru. Za přítomnosti pracovníků společnosti OZO Ostrava s.r.o. a pracovníka obce
bude odebírán starý papír v jakémkoliv množství. Podmínkou odběru
papíru je roztřídění papíru na tyto složky:

noviny
časopisy
sešity + knihy
balící papír, lepenka
V případě, že papír nebude roztříděn do jednotlivých složek, nebude
papír od občanů odebrán!!!
Pavlína Mučková

Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Polomi bude
sbírat dne 30.

10. 2004 staré železo.

Pokud máte doma nějaký šrot, kterého se chcete zbavit, umístěte jej před
své domy.

Děkujeme.
Jedeme opět do divadla!

LA TRAVIATA

slavná opera G. Verdiho, námět libreta dle románu A. D. - Dáma s Kaméliemi, nádherná
výprava, skvělé obsazení, kouzelné melodie.

27. 10 2004 Divadlo A. Dvořáka v Ostravě,
odjezd v 17:30 z autobusového stanoviště
vstupné: 120 Kč, 150 Kč + 30 Kč jízdné
Přihlaste se u p. Výtiskové, matrika OÚ.
Je velký zájem, tak neváhejte!

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Po několika měsíčním snažení s radostí oznamuji, že i ve Velké Polomi je možné
nechat se připojit k internetu pomocí wifi technologie a to za lidských podmínek
a bez omezení.
Bližší informace: Aleš Halfar
mob.: 776 191 110, email: ahalfar@cmail.cz

4

DOPRAVA
Ostrůvek
Stanovisko projektanta:
V České republice umírá ročně na přímé následky dopravních
nehod přes 1300 osob ročně. Pomníčky podél silnice I/11 v průtahu
od Ostravy po Opavu jsou bohužel důkazem toho, že tato silnice patří
k jedněm z nejrizikovějších v kraji. Pro zlepšení tohoto neutěšeného
stavu vyhlásilo Ministerstvo dopravy program Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, jehož cílem je snížení počtu usmrcených
v silničním provozu na 50% dnešního stavu. Největší počet osob umírá
na následky nepřiměřené rychlosti, což je jeden z hlavních problémů
průtahu silnice I/11 v blízkosti obce a v obci. Silnice je poměrně široká, silně frekventovaná a s výjimkou úseků mimo obec neumožňuje
bezpečné předjetí, což má za následek snahu řidičů předjíždět i v nebezpečných úsecích v obci a její těsné blízkosti. Podle strategie BESIP
jsou významným doplňkem ke snižování rychlosti a ochraně chodců
zejména v obcích úpravy komunikací za použití prvků dopravního zklidňování. Předpokládá se, že aplikováním opatření dojde ke snížení průměrné rychlosti v obcích až o 10 km/h. Vlivem tohoto snížení rychlosti
lze očekávat zachránění až 200 lidských životů v roce 2010.
Mezi nejúčinnější prvky dopravního zklidňování patří:
aplikace vjezdových ostrůvků na vjezdech do obcí na novostavbách i stávajících komunikacích (opatření A.2.1. tohoto programu)
zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich
řádné viditelnosti (opatření B.1.3. tohoto programu).
Protože statistika nehodovosti ukázala, že je nutno situaci řešit,
byla za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zpracována studie odstranění stávajících a potencionálních nehodových lokalit
na silnici I/11 v obci. Spolu s odborníky ze státní správy, Policie ČR,
Ředitelství silnic a dálnic ČR byly vytipovány jako nejrizikovější přechody v místě autobusové zastávky u lihovaru, u nákupního střediska (vč.
plochy původní křižovatky), u obecního úřadu, u školy a celý úsek od
školy až takřka po hranici města Ostravy. Mimochodem, pro zklidňování průtahů silnic obcemi byly vydány příslušné technické podmínky,
které návrh v plné míře respektuje.
Místa přechodů vzhledem k husté zástavbě, v případě zastávky
u lihovaru pak s ohledem na výškové řešení (přilehlý svah) bylo navrženo a posouzeno osadit novým speciálním typem veřejného osvětlení,
který se již používá v mnoha obcích a městech kraje. Toto osvětlení
umožní zvýšení intenzity světla na přechodu, které zejména v zimních
měsících přispěje k lepší orientaci řidičů i chodců. Efekt nasvícení
přechodu je doplněn úpravou dopravních značek tak, aby v místě přechodu nebylo možné předjíždění a aby byl řidič upozorněn na blízkost
rizikového místa vstupu chodců do vozovky. U
lihovaru a školy pak bude doplněno i zábradlí
směřující chodce na přechod.
Úsek od školy po horizont kopce nad poslední zástavbou obce je příčinou velkého počtu nehod, koncentrujících se do oblasti vjezdu
do obce. Zde podle platných předpisů by řidič
měl ve směru od Ostravy zpomalit. Skutečnost
byla však bohužel jiná. Protože zástavba obce
je v těchto místech rozvolněnější než ve středu
obce a vjezd do obce je situován pod kopcem,
řada řidičů projížděla na vjezdu rychlostí přesahující povolenou padesátku někdy i o několik

desítek kilometrů větší. V opačném směru naopak se po průjezdu zatáčkou u obecního úřadu a křižovatkou před školou rozevírala zástavba
a ve sjezdu mnoho řidičů začalo předjíždět. Tudíž v oblasti vjezdu do
obce (a v blízké zatáčce) docházelo ke kumulaci rizikových faktorů dopravních nehod, zaviněných mimo jiné i směrovým a výškovým řešením
silnice.
Proto byla po důkladném rozboru a několika velmi složitých jednáních navržena varianta vybudování ostrůvku na vjezdu, která má za cíl
zejména:
redukci rychlosti vozidel do obce vjíždějících
zamezení předjíždění vozidel v obou směrech
přispěním veřejného osvětlení (tzv. světelná brána) a opticko-akustické brzdy (psychologická brána) posílení psychologického
vjemu začátku obce (jak již bylo řečeno, vzhledem k situování čerpací
stanice pohonných hmot a hřiště na vjezdu nebyla řidiči signalizována
podvědomá psychologická nutnost snížení rychlosti)
snížením rychlosti v předmětném úseku očekávaný efekt zmenšení rizika dopravní nehodovosti na přechodu u školy a v blízké zatáčce.
Tento návrh byl projednán jak v územním, tak i ve stavebním
řízení a v současné době se realizuje. Protože jsem si jako projektant
byl vědom rizika, které následuje při jakémkoliv zásahu do komunikace,
byly při návrhu maximálně respektovány prvky pasivní bezpečnosti. To
znamená, že ostrůvek je na vjezdu ohlášen trojím svislým dopravním
značením, změna směru jízdy je doplněna kromě plné čáry též dopravními svítícími knoflíky a nejnovějším hitem sezóny – tzv. optickými
čočkami na čele ostrůvku odrážející za snížené viditelnosti světelný
paprsek. V opačném směru je před ostrůvkem zřízena zdůrazňující
dvojitá plná čára.
Jsem si vědom, že ani aplikace těchto opatření nemůže zabránit
selhání lidského faktoru. Všichni víme, jak vypadá stávající legislativa,
a zejména pak v oblasti silničního provozu. Podle mých osobních
zkušeností ze stavby podobných ostrůvků a nasvětlování přechodů
na silnici I/58 a I/55 dojde po určité době potřebné k zažití navržených
opatření k snížení následků dopravních nehod, k redukci rychlosti řidičů
a tím i k potřebnému zvýšení míry bezpečnosti obyvatel obce. Ostatně
změna chování řidičů na vjezdu od Ostravy je myslím víc než patrná.
Ing. Martin Krejčí v. r.
Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby
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SPOLKY
Cvičíme jógu

Mnozí naši občané na začátku školního roku vidí tento nápis na
obecní vývěsce. Chtěla bych jako cvičitelka oddílů jógy a dlouholetá
členka TJ ve Velké Polomi říci pár slov, co to jóga je. Jednoduše řečeno,
je to normální pomalé cvičení celého těla, doprovázeno pohybem, dechem a vědomím. Jóga se dostala k nám z Indie, (je stará asi 5000 let),
zásluhou indického lékaře Swaniho Šivanandy, ředitele jógy v Rišikes
v Himalájích. Jóga nejenom navrhuje jako cíl náš plnohodnotný život,
ale nabízí nám rovněž prostředky, jak ho dosáhnout.

Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého
života – napsal Mark Twain.
Nejenom, že se scházíme každé pondělí v tělocvičně ZŠ už
20 let, ale jezdíme na společné dovolené, kde cvičíme, chodíme na
výlety, plaveme, tančíme a zpíváme. Byli jsme už na Malé Morávce,
v Holčovicích, na Ostravici a poslední dobou jezdíme do Nízkých Tater
pod Chopok, odtamtud je společná fotografie. Tam hlavně využíváme
termální koupaliště v Bešeňové.
To je jen malý výčet z naší bohaté a všestranné činnosti v oddíle jógy.
Poslední 2 roky cvičenců přibývá a to je dobře. Dokonce se zapojuje i mladší generace. Doufám a pevně věřím, že tento oddíl jógy po
vyškolení mladší cvičitelky bude zachován a těšíme se na další dobrou
spolupráci s TJ Velká Polom a ZŠ Velká Polom.
„Nezapomeň na úsměv, nestojí nic a přináší mnoho.“
Ludmila Piešová
cvičitelka

Český svaz včelařů naší obci
Koncem července při posledním medobraní upravujeme prostor
úlů pro zazimování včelstev a rekapitulujeme předchozí včelařský
rok. Měsícem srpnem začíná včelařům rok nový. Má-li včelař v srpnu
zdravá a silná včelstva, bude další sezóna úspěšná. V srpnu bývá počasí většinou stálé a poměrně teplé, někdy se ještě vyskytuje snůška
z jetele, slunečnice a dalších rostlin, hlavně jde o podněcovací snůšku
a přínos velmi cenného pylu – „chleba to včelíček….“
Rok 2004 je rokem 150. výročí organizovaného včelařství na
Moravě a ve Slezsku, 136. výročí založení organizovaného včelařství
na Opavsku a 97. výročí založení Českého svazu včelařů v naší obci.
Jak víme, oblast Slezska byla ovládána Řádem německých rytířů,
a proto ve všech oblastech měly přednost německé spolky. V opavské
části Slezska na konci 19. století nebylo ani českých středních škol natož českých spolků. Teprve národní obrození začalo probouzet i českou
spolkovou činnost. Včelaři v této době „včelařili“ každý samostatně nebo
přistoupili k německému spolku Bieneuzuchtverein v Opavě. Důvodem
přistoupení k německému spolku bylo však především zajištění včelařské literatury, která určovala směr včelařství v zemích Koruny české.
Takový stav nesli naši předchůdci, hlavně z řad inteligence, velice těžce
a hledali všechny cesty a možnosti, jak založit pro naši oblast český
včelařský spolek. Jejich snahy směřovaly nejen do Olomouce a Prahy
a po z dnešního hlediska dlouhých vyjednáváních byl vytvořen ustavující výbor nového spolku, který nesl jméno „Včelařský spolek pro západní
Slezsko“. Zakládající členové na ustavující hromadě, která se konala 27.
června 1897 v Hrabyni sestavili první český výbor z těchto tehdejších
včelařů: pan farář Böhm, hostinský Chamrád, řídící učitel Kožaný, učitel
Hykel, bednářský mistr Řehulka a nadučitel Glabazňa. Tento včelařský
spolek, už podle jmen výboru, sdružoval obce Hrabyni, dnešní Háj ve
Slezsku, Horní a Dolní Lhotu, Velkou a Pustou Polom, Budišovice,
Krásné Pole a některé další. Práce výboru vyústila v r. 1903 založením
„Ústředního včelařského spolku pro vévodství slezské“, ke kterému
následně patřilo osm místních organizací a jeho předsedou byl zvolen
František Černín, nadučitel, působící. v Pusté Polomi. Jako jednatel zde
působil správce v Horní Lhotě, Josef Míček. Jak je ze zápisu těchto

„spolků“, včelařských kronik a pojednání přítele Ing. S. Tiefenbacha
vidět, vznikly v centru slezského češství a jeho nositelé byli hlavně
učitelé a pak významný slezský buditel pan farář Böhm a jeho kněžští
čeští spolubratři.
Jedním z těchto spolků byl v roce 1907 založen i náš včelařský
spolek pod názvem „Včelařská besídka pro Velkou Polom a okolí“,
který ve stejném složení trvá dosud. Jde o nejstarší české občanské
sdružení, které pracuje bez přerušení v naší obci 97 let. Prvním předsedou „Včelařské besídky“ byl pan Rudolf Tlolka a jednatelem pan
Josef Míček, oba učitelé. Ze zakládajících členů, pokud se dalo zjistit,
byli přátelé: Tlolka, Myslivec, Drozdek, Honajzer, Držkovic, Furmánek,
Fr. Mučka z Velké Polomě. Z Dolní Lhoty nadučitel Šimon, pánové
Urbánek, Ant. a Fr. Švidrnochovi. Z Horní Lhoty učitel Míček a z Čavisova Václav Tvarůžka. Těchto 13 zakládajících členů je uvedeno
v osobních poznámkách Fr. Švidrnocha z Dolní Lhoty.
První ani druhá světová válka do práce spolku příliš nezasáhla,
byla pouze povinnost odevzdávat med, aby včelař dostal příděl cukru,
kterého bylo v té době nedostatek.Příděl činil v té době od 4 do 8 kg
na jedno včelstvo. V době druhé světové války vedli naši včelařskou
organizaci pánové Kašný a Peřich.
Po osvobození v roce 1945 se sešli 6. června naši včelaři a pokračovali dále ve své činnosti a pokračují dosud pod celorepublikovým
názvem Český svaz včelařů. Naše místní organizace nese název
Český svaz včelařů pro Velkou Polom a okolí. Tato organizace sdružuje
včelaře obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota a Velká Polom a má
v současnosti 52 členů, kteří chovají cca 350 rojů tohoto velmi užitečného hmyzu. Ale o tom třeba někdy příště.
Prof. Aleš Mučka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SPOLKY
Opět ve škole
Zase přišlo 1. září a škola ožila. V mateřské škole zahájilo nový
školní rok 41 dětí ve věku od dvou a půl do šesti let. Součástí naší školy
je i mateřská škola v Horní Lhotě. Tam zahájilo nový školní rok 13 dětí.
Do základní školy dochází v současné době 266 žáků 1.- 9. ročníku. Přivítali jsme nové žáky, kteří k nám nastoupili ze sousedních
malotřídních škol nebo se do obce přistěhovali. Snad nejvíce „slávy“ na
začátku školního roku bylo mezi 19 žáky první třídy. Doprovázeni svými
rodiči zasedli poprvé do školních lavic. Jejich starší spolužáci jim předvedli krátký program a potom již pro ně „nová“ paní učitelka jednoho po
druhém přivítala a předala malý dárek.
Naše „prvňáčky“ navštívila i paní starostka. Také ona přidala
každému k blahopřání dárek, který mu bude připomínat první chvíle ve
škole.

Věnujte část svého volného času dětem
Pro využití volného času žáků může škola nabídnout prostory,
případně i materiální pomoc. Mezi dětmi je zájem o sportovní činnost
(nejvíce o floorball), přivítali bychom vedle pěveckého sboru, který již
několik let ve škole působí, také školní divadelní soubor, připravujeme
ve spolupráci se vzdělávací agenturou zdokonalování v cizích jazycích,
žáci mají zájem o výtvarnou činnost - v říjnu zahájí činnost keramický
kroužek, ve škole je výpočetní technika - o práci s ní je také zájem.
Chybí ale schopní a obětaví lidé, kteří jsou ochotni věnovat část
svého volného času dětem, něco s nimi dokázat, něčemu je naučit.
Pokud máte zájem nebo jste schopni nabídnout jinou zajímavou činnost, kontaktujte vedení školy.

V tomto školním roce jsou v mateřské škole tři třídy (dvě ve Velké
Polomi a jedna v Horní Lhotě), v základní škole je celkem 12 tříd a ve
školní družině jedno oddělení. Pedagogický sbor základní školy se
podařilo „obohatit“ o nového učitele, podotýkám muže. Ve škole nyní
pracuje 22 pedagogů (4 v mateřské škole, 1 ve školní družině a 17
v základní škole). Provoz jednotlivých částí školy zajišťuje 8 provozních
pracovníků. Ve školní jídelně, neboť i ta je součástí školy, pracuje 6
pracovníků. Od října do dubna se počet pracovníků rozšíří o další dva,
kteří zajišťují provoz plynových kotelen.

Školní jídelna nabízí
Školní jídelna nabízí odběr obědů pro cizí strávníky. Cena jednoho
obědu je 38,- Kč. K odebírání obědů jsou nutné dva jmenovkou označené jídlonosiče. Obědy se vydávají u vchodu do školní kuchyně (na
rampě) v době od 11 do 11.15 hodin.
Petr Rosa
ředitel školy

Jsme tady a malujeme
V Bumerangu 12/03 byl uveřejněn článek o založení
kroužku sdružujícího příznivce malování olejovými barvami.
V současné době máme 5 členů všech věkových kategorií
a scházíme se každý čtvrtek v 17.00 hodin.
Pokud by měl někdo zájem o malování (nebo už maluje),
rádi uvítáme každého, kdo si tvoří pro radost sobě i jiným.
Radim Demel
608 884 487
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SPORT, SPOLKY
Velkopolomský pohár 2004

Klasický obrázek konce prázdnin. Krajina se jen leskne zlatou
barvou posečeného obilí, lidé dychtivě vychutnávají poslední zbytky
dovolené u vody nebo na zahrádkách a do tohoto idylického času tradičně vstoupí jezdecké závody, které společně s večerním karnevalem
napíší poslední tečku za dny volna.
Nejinak tomu bylo i letos. Dne 28. srpna uspořádal Jezdecký
oddíl TJ Velká Polom za podpory obce a svých partnerů velkolepou
podívanou pro zasvěcené, ale i pro širokou veřejnost. A že bylo na co
se dívat.
Počasí ze začátku nevypadalo nijak přesvědčivě, ale v průběhu
dne se objevilo slunce a hned byl krásný den. Z celého našeho kraje se
sjela více než stovka sportovních dvojic, což znamenalo úctyhodných
190 startů v soutěžích. Nechyběli mezi nimi i jezdci zvučných jmen,
které můžeme vídat i v mezinárodních soutěžích.
V dopoledních hodinách se představili většinou mladí koně a jezdci,
kteří mezi sebou zápolili, kdo získá hodnotné ceny a potlesk diváků.
Mezi dekorovanými se blýsklo i několik domácích jezdců, což se poslední dobou stává již pravidlem.
Odpoledne se představili již ostřílení jezdci a jezdkyně s koňmi, kteří
zvládli překážky ve výšce 120 a 130 cm. V soutěži L (do 120 cm)
domácí jezdec Emil Ludvík
zaznamenal druhé

místo s koněm Jeny a obstál tak v konkurenci dalších sedmdesáti koní.
Poslední soutěž stupně S (do 130 cm) přinesla nevídané drama.
Ze startujících 16 dvojic se jen poslední dvě dočkaly postupu do rozeskakování za čistě zajetý parkur. Byli to Jan Šmíd na koni Aron a Emil
Ludvík opět na Jeny. Po zvýšení skoků na hrozivých 140 cm se mohl
dát pokyn ke startu. Zavládlo hrobové ticho a na trať se vydal Jan Šmíd.
Všech šest překážek zvládl bezchybně, ale byl penalizován pěti body
za překročený čas. To znamenalo šanci pro Emila Ludvíka. Ten za
absolutního nedutání publika nezvládl druhý skok a svým nádherným
gestem a s vědomím, že vítězství mu uniklo, ukončil závod a vysloužil
si tak bouřlivé ovace naplněných tribun. Zaslouženě tak získal druhé
místo a tím skokové závody skončily.
Večer pak propukly oslavy konce prázdnin u nedalekého motorestu U Tvrze, čímž byl velice dlouhý, ale velice úspěšný den se ctí
zakončen.
Petr Jalůvka
JO Velká Polom
Loučení s prázdninami
V ten den bylo příjemné počasí, ani zima, ani déšť, ani vedro. Koníčkům
se to velmi líbilo – běhali a skákali bujně a celým srdcem. Naše želízko
v ohni – Emil Ludvík si také vydobyl pěkné umístění.
Jeho zásluhou a zásluhou členů jezdeckého oddílu
a mnoha dobrovolníků jsme byli svědky významné
události. Díky vám všem.
Po závodech jsme nešli domů
k TV přijímačům.
Přešli jsme k motorestu, kde
nás čekalo veselé pokračování
zábavy. Musíme vám prozradit, ze se
vás tam sešlo okolo 300! Hodně mladých
a nejmladších. Bylo dobře, že se jim hudba zamlouvala a radost projevili bujarým
tancováním. My střední a starší jsme se
bavili a mladým jsme zábavu přáli. Tak je to
dobře: budeme se střídat, aby se vytancovali všichni. Večer zpestřili sokolníci, nejen
ukázkou poslušnosti dravých ptáků, ale
i zajímavou přednáškou. Kdo přišel pozdě,
měl smůlu…A shora na vše svítil měsíc, a to
přímo nad rybníkem.

Milada Klapuchová

SPOLKY
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Podzim zahrádkáře

Letošní časně podzimní měsíc září je pokračováním teplého
a slunného srpnového počasí kdy byly nadnormální teploty a na
Moravě spadlo v průměru jen 54% normálu. V září se zpomaluje vegetace, ale sklizeň a práce na zahrádce dostávají nový směr: zpracování
sklizeného ovoce a zeleniny, příprava nových výsadeb a zazimování.

Ovocná zahrada: Nedostatek vláhy způsobil, že budeme letos sklízet
více závadného a druhořadého ovoce. Uskladníme jen kvalitní výpěstky,
méně kvalitní zpracujeme na kompoty a ovocné šťávy a mošty. Provoz
moštárny v Domě zahrádkářů byl letos zahájen od 13. září. Jabka se
drtí na novém nerezovém drtiči, tím je zabezpečeno uchování vitamínů
v původní kvalitě a množství. Moštuje se každé pondělí a pátek, vždy
od 14 hodin. V případě potřeby moštování většího množství ovoce si
mohou zájemci dohodnout termín moštování telefonicky na čísle : 736
662 200, 553 770 762. Ovocné stromy přihnojíme plným hnojivem
s vyšším obsahem drasla, aby dřevo lépe vyzrálo. Prosvětlíme rybíz
a angrešt.
Zeleninová zahrada: zpracujeme a uskladníme vypěstovanou zeleninu, vytřídíme česnek, nejzdravější cibule ponecháme pro příští výsadbu. Zažloutlé podpučí signalizuje houbovou infekci, takový česnek
nevysazujeme a obstaráme si novou sadbu.
V okrasné zahradě začínáme s podzimním úklidem a přípravou míst
pro nové výsadby podle požadavku rostlin, které na novém místě porostou . Rozsazujeme a vysazujeme trvalky, jehličnany a ostatní dřeviny a vše důkladně při výsadbě zaléváme. Pokračujeme s výsadbou
cibulovin.

dostatku vody během vegetace, kromě pravidelného kosení se musí
trávník přihnojovat nejméně 4x ročně.
Mimořádná nabídka dusíkatého hnojiva – zahrádkáři uvažují zakoupit
větší množství odpadního dusíkatého hnojiva – síranu amonného. Toto
hnojivo se získává při koksování uhlí. Dusík je pozvolně působící v tzv.
čpavkové formě. Používá se především před výsadbou nebo setím. To
znamená , že tímto hnojivem hnojíme brzy na jaře nebo na podzim.
Působí kysele, nepoužíváme jej tedy na kyselých půdách, případně
půdy pravidelně v tříletém nebo čtyřletém odstupu vápníme mletým
vápencem. Hnojivo bude volně ložené, cena pro člena ZO ČZS je 25
Kč za 10 kg, ostatní zájemci zaplatí 30 Kč za 10 kg. Požadavek na zakoupení hnojiva lze nahlásit v prodejně Květin zahrádkářských potřeb
do 10 října 2004.
Pozvánka na výstavu: Od 30. 9 do 3. 10. 2004 se brány ostravského
výstaviště Černá louka, pavilon A otevřou po úspěšné loňském ročníku
odborné výstavě zahradnických výpěstků: Život na zahradě. Výstaviště
ožije barvami vystavovaných květin, ovoce a zeleniny, okrasných
a ovocných dřevin. Na výstavě budou vystaveny i výpěstky našich členů ZO ČZS. Rovněž bohatý bude i doprovodný program – poradenství,
ochutnávka ovoce, koláčů, keramika, skleněný úl pro včely, soutěže
o hodnotné ceny. Otevřeno bude od 9.00 – 18.00 hod (3. 10. jen do
15.00 hod. ).
Příjemný podzim s „babím létem“ přejí zahrádkáři ZO ŽS Velká Polom

Trávník: V suchém období musíme trávník zalévat ( v množství cca 10
– 30 l vody na 1 m2 ploch za 10 dnů ). Pěkný trávník není jen otázkou

Skautský tábor
Ve dnech od 19. - 30. července letošního roku se uskutečnil první
samostatný skautský tábor Střediska Heřmánek Velká Polom.
Tábor byl postaven za pomocí rodičů dětí v krásném prostředí
uprostřed lesů v údolí říčky Seziny. Děti na místo 2 dny putovaly.
Učily se poznávat přírodu kolem sebe, soutěžily v různých sportovních disciplínách, pomáhaly sobě nevzájem i druhým.
Tábor byl zakončen slavnostním slibovým ohněm, kde několik
nováčků složilo skautský slib.
Dětem se tábor líbil a odjížděli naplněni novým poznáním.
Všem, kteří pomohli při zajišťování letošního tábora děkujeme,
stejně jako za finanční příspěvky OÚ Velká Polom a OÚ Dolní Lhota.
Dětem pak za jejich ohvahu, upřímnost a radostnost.
Teď su již těšíme na druhý tábor o prázdninách v roce 2005.
Ivan Niziol
vedoucí střediska
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