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Peníze míří do Velké Polomi
Slovo starostky
Vážení občané, všechny Vás srdečně
zdravím. Snad mezi Vámi není nikdo, kdo by
nevěděl, že o naší Velké Polomi se od ledna
letošního roku hovoří jako o nejúspěšnější
malé obci v Moravskoslezském kraji.
„Velká Polom uspěla v konkurenci dvou
set předložených žádostí o dotaci hned se
třemi projekty a získá dohromady přes 54
mil. Kč z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko, které využije na výstavbu
nové mateřské školy, rekonstrukci a vybavení
základní školy a výstavbu zázemí pro sportovce. Do obce má namířen ještě jeden příspěvek z evropských fondů – na výstavbu
víceúčelového hřiště u základní školy – na
tento projekt získá cca 4 mil. Kč.“ Tolik část
tiskové zprávy z 21. ledna 2010. Co k tomu
dodat? Věřím, že i většina z Vás je hrdá na
tento mimořádný úspěch, který je v historii
naší obce, ale i Regionální rady ojedinělý. Konečně bylo zúročeno naše dlouholeté úsilí
především o získání finančních prostředků
na výstavbu mateřské školky.

NOVÁ MATEŘSKÁ
ŠKOLKA
Všichni víme, že nás delší dobu trápí právě
umístění předškolního zařízení u hlavní komunikace. Hluk, prach, nebezpečí, ale i malá
kapacita zařízení a tristní stavebně technický
stav budovy MŠ byly důvodem, proč jsme již
několik let usilovali o získání finančních prostředků na vybudování nového zařízení, které
bude umístěno hned vedle základní školy, na
místě stávajícího objektu bývalé kotelny, provozované několik let jako prodejna stavebnin. (Již počátkem roku 2004 jsme se začali
zabývat přípravou tohoto projektu.) Umístění
školky u ZŠ jednak eliminuje všechny výše
uvedené negativní vlivy, ale především zjednoduší a zlevní provoz. Děti si navíc navyknou na prostředí a přítomnost
starších dětí a jejich přestup do základní školy jim nebude působit
těžkosti. Předpokládaný rozpočet
projektu je téměř 25 mil Kč, z toho
dotace může činit až 92,5 % uzna-
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telných nákladů. V rámci dotace budou kryty
nejen výdaje na stavební část, ale i další investiční výdaje a kompletní vybavení. Školka
bude přízemní, bezbariérová, pro 3 oddělení
(celkem pro 75 dětí), čímž by se měla pokrýt
celková poptávka. Stavbu bude realizovat
ostravská společnost Bytostav Poruba, a.s.
Zahájení prací plánujeme počátkem září
2010. A proč až v září? Protože další
dva projekty jsou v těsném sousedství.
V současnosti již probíhá výstavba víceúčelového hřiště na školní zahradě
a přes prázdniny chceme zrealizovat
velkou část rekonstrukce základní
školy. Navíc musíme zajistit přeložení
přípojky NN, která by se dostala pod nový
objekt. Pokud půjde vše tak, jak je plánováno, výstavba MŠ by měla skončit na jaře
příštího roku – bude to záležet i na klimatických podmínkách. Však víte, co nám předvedla letošní zima! Tato stavební akce je
vedena pod názvem „Modernizace a zkapacitnění mateřské školy ve Velké Polomi“, evid.
č. projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00541.

Pokračování na straně 2

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební místnost pro voliče naší obce bude opět v suterénu Kulturního střediska (vchod z ulice Pod Mostem).
Volební místnost bude otevřena v pátek 28. 5. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 29. 5. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději v úterý 25. 5. 2010 do poštovních schránek.
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REKONSTRUKCE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
„Rekonstrukce části základní školy budovy A ve Velké Polomi“ (evid. č. projektu
CZ.1.10/4.1.00/03.00543) je dalším
úspěšným dotovaným projektem s rozpočtovými náklady cca 24 mil Kč. Nejde jen o rekonstrukci stávajících rozvodů vody, elektřiny,
topení, ale i o nové šatny a sociální zázemí,
výměnu oken, zateplení, vybavení novou audiovizuální technikou, novým školním nábytkem a ostatním zařízením. Tato část školy
bude nastavena, vzniknou nové prostory pro
mimoškolní výuku, družinu, LŠU a společenská místnost pro kulturní a jiná vystoupení,
příp. setkávání rodičů s dětmi. Nové prostory
s moderním vybavením zpříjemní dětem
výuku a vytvoří pedagogům pracovní podmínky na patřičné úrovni, odpovídající standardu 21. století. Zhotovitel zatím nebyl
vybrán, probíhá výběrové řízení. Plánujeme,
že stavba proběhne v období od 15. června
do konce října, a to tak, aby všechno bylo připraveno pro výuku od začátku školního roku.
Na měsíce září a říjen by měly zůstat práce,
které výuku podstatným způsobem neovlivní.
Doufáme, že vítěz soutěže bude natolik
zdatný, aby naše nemalé nároky na organizaci výstavby splnil a dílo se podařilo obdobně jako v roce 2005. V době výstavby
bude nutné věnovat zvýšenou pozornost
a dbát na bezpečnost dětí, protože všude
kolem bude staveniště a mnohá úskalí.
A také pro pedagogy a další personál školy
to nebude jednoduché – prosíme o toleranci
a trpělivost. Výsledek bude zajisté stát za to.

VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ
A protože děti potřebují pohyb, podala základní škola žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště, které bude postaveno na
školní zahradě. Výuka tělesné výchovy tak
získá na kvalitě a doplníme prvek, který byl
všemi postrádán. Cena tohoto zařízení bude
necelých 5 milionů korun. Financování i této
akce bude zastřešovat obec. Jak už jsem se
zmínila výše, stavba už začala, dokončena by
měla být v červnu 2010. Zhotovitelem
stavby je společnost FUNNY SPORT s.r.o.,
Zlín. Stavba je evidována pod číslem
CZ.1.10/4.100/03.00694 a názvem „Vý-

stavba víceúčelového hřiště u ZŠ Velká
Polom“. Po dokončení těchto investic, týkajících se školských zařízení v obci, nám bude
scházet už jen jedno – abychom přestavěli či
vybudovali novou tělocvičnu. Snad to také
vyjde.

SPORTOVNÍ
ZÁZEMÍ
U sportu ještě zůstaneme. V sousedství
školní zahrady se nachází fotbalové hřiště
a vedle něj objekt tribuny – typická stavba,
odpovídající svým vzhledem i provedením
stavbě minulého století. Po její demolici se
začne s realizací dalšího projektu – zázemí
pro sportovce. Budou to šatny a sociální zázemí pro sportovce, WC i pro veřejnost. Nad
objektem bude vystavěna nová zastřešená
tribuna. Náklady cca 10 mil Kč. Tento projekt
je jedním ze stavebních objektů komplexního
projektu Revitalizace víceúčelového zařízení
v obci Velká Polom. Jeho oficiální označení
zní „Revitalizace víceúčelového zařízení v obci
Velká Polom – SO 03 Zázemí pro sportovce“,
evid. č. projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00576.
Výběr zhotovitele není uzavřen, probíhá výběrové řízení. Stavba by měla být realizována
v období červen až říjen 2010.
Většina z nás vnímá všechny uvedené
projekty jako velmi potřebné. Věříme, že se
nám podaří překonat všechny administrativní
povinnosti, smluvní podmínky, harmonogram
i postupy a přemíru práce, která je před námi.
Nebude to jednoduché. Starostové, kteří již
mají s dotacemi tohoto typu zkušenost, říkají,
že nezažili nic náročnějšího. Já zůstávám
optimistou – možná i proto, že nevím, co nás
čeká. Vím jen jedno, že bez odvahy, elánu a
nezměrné trpělivosti se nic nepodaří. A to
vše nám zatím nechybí.
Velké množství gratulací přišlo z různých
stran, hovoří se o nás v televizi, rozhlase, na
mnoha jednáních. Zásluhy nemám jen já, nic
není dílem jednotlivce, člověk sám o sobě

DALŠÍ VELKOPOLOMŠTÍ
DÁRCI KRVE OCENĚNI

V prosinci loňského roku převzali
na Magistrátu města Ostravy zlatou
medaili Prof. MUDr. J. Jánského dárci
krve za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými byli i naši
spoluobčané – Tomáš Bolek z ulice
Slunečné a Miroslav Dedek z ulice
9. května. Byli přijati i na našem úřadě
radou obce a byly jim předány drobné
dárky. Patří jim dík nejen těch, kterým
pomohli navrátit zdraví, ale i celé naší
společnosti.
toho moc nezmůže. Je nutné poděkovat
všem, kteří se do přípravy zapojili – agenturám, které žádosti ve výborné kvalitě zpracovaly, projektantům, kteří zpracovali projektovou dokumentaci a bez jejichž pomoci bychom některé pasáže žádostí vůbec neuměli
vypracovat, řediteli základní školy, který se nemalou měrou zasloužil o dotaci na výstavbu
školního hřiště a pomohl i se zpracováním
podkladů k dalším dvěma školským projektům, v případě sportovního zázemí taktéž vedení TJ Velká Polom, především Ing. Emil
Chudoba pomáhal s podklady a dotazníky.
A nesmím zapomenout na své spolupracovníky na úřadě. Zpracovávali spoustu podkladů, statistik a jiných potřebných informací.
Děkuji i všem zastupitelům, kteří akceptovali
mé návrhy a zvedli ruku pro mnohé výdaje, jejichž návratnost byla nejistá. Žádná z finančně náročných projektových dokumentací
takto neskončí v šuplíku jako marný projekt.
Zúročila se tak nejen naše odvaha, ale
i schopnost koncepčního myšlení. U některých věcí mnohdy došlo k názorovým střetům,
ale po celou dobu jsme sledovali základní linii.
Věříme, že to oceníte vy všichni, naši občané,
neboť tento úspěch je v historii naší obce ojedinělý. A držme si palce, ať všechno zvládneme až do úspěšného konce. Věřte, že
morální podpora dělá divy a není jí nikdy dost.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka
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Jak jsme hospodařili
Rozpočet obce ke dni 31.12.2009 je vyhodnocen jako schodkový, rozdíl je vyhodnocen ve výši 563,44 tis. Kč. Plnění rozpočtu
daněmi ze státního rozpočtu bylo naplněno
pouze na 88,9 %, což je o 1,5 mil. Kč méně
oproti plánu. Třída daňová byla celkově naplněna oproti plánu na 92,7 % (obsahuje dále
poplatky vybírané obcí). Třída nedaňových příjmů, která obsahuje položky vlastní činnosti
obce, byla proti plánu naplněna na 113,9 %.

Dotační třída je plněna na 100 %, přislíbené
dotace na investiční akce a opravy činily
2.490 tis. Kč. Třída běžných výdajů je naplněna vzhledem k plánu na 121,9 %, přičemž
na opravy a údržbu obecního majetku byla
použita částka 3.315,22 tis. Kč. Třída kapitálová byla plněna oproti plánu na 92,1 %.
Obec z důvodu nedostatečného plnění
daňových příjmů využila možnosti čerpání revolvingového úvěru.

V roce 2009 uskutečnila obec z vlastních
prostředků a získaných dotací kromě zajištění
potřeb a provozu obce stavbu chodníku na ul.
Osvoboditelů (III. etapa), rekonstrukci a opravu
budovy obecního úřadu, opravu kapličky Sv. Jana,
opravu objektu sociálního zázemí pro nájemce
Skladů Velká Polom, rekonstrukci veřejného
osvětlení, zakoupila dodávkový automobil, pokračovala v osazování informačního systému
v obci, vybudovala bezdrátový rozhlas v lokalitě
Mlýnek, zajistila rekonstrukci NN v objektech
Skladů Velká Polom, zrekonstruovala část kanalizace u ZŠ, opravila komunikaci na ul. Ve Mlýnku,
připravila řadu projektových dokumentací apod.

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM KE DNI 31. 12. 2009
Třída

Schválený
Rozpočet po Skutečné plnění
Schválený
Rozpočet po Skutečné čerpání
rozpočet v tis. Kč změnách v tis. Kč rozpočtu v tis. Kč rozpočet v tis. Kč změnách v tis. Kč rozpočtu v tis. Kč
PŘÍJMY

třída I. daňové
třída II. nedaňové
třída III. kapitálové
třída IV. dotace
třída V. běžné
třída VI. kapitálové
Celkem (bez financování)
třída VIII. financování
CELKEM

14904,00

15688,69

13821,32

6807,50
695,00
1549,00

8077,00
13,00
4555,52

7758,34
13,00
4555,52

23955,50
800,00
24755,50

28334,21
1000,00
29334,21

26148,18
1000,00
27148,18

16414,70
8134,80
24549,50
206,00
24755,50

VÝDAJE
21318,93
7809,28
29128,21
206,00
29334,21

20010,55
7495,94
27506,49
205,12
27711,61

Napojení nemovitostí občanů na obecní kanalizaci
Smlouva o odvádění odpadních vod zajistí
všem vlastníkům právo napojení na obecní
kanalizaci. Tento smluvní vztah se v obci netýká pouze těch občanů, jejichž nemovitost
se nachází v nové části obce – lokalitě Mlýnek.
Smlouva je k nahlédnutí na webových
stránkách obce v sekci Dokumenty z obec-

ního úřadu, vnitřní předpisy obce (příp. Vybrané dokumenty – nepřehlédněte).
Smlouvy se uzavírají od 1. března 2010,
vžd y v pond ělí a ve středu (úřední dny)
v době od 8 hod in do 12 hodin a od 13
hodin do 17 hodin v budově Obecního úřadu
Velká Polom, I I. patro – Pavlína Mučková.
Mimo úřední dny lze dohodnout uzavření

smlouvy pouze po telefonické dohodě (tel.
553 770 228, 725 709 838).
Vlastník nemovitosti na místě zakreslí do
snímku katastrální mapy vedení přípojky a
místo napojení do obecní kanalizace, není
proto nutné nosit s sebou jiné doklady.
Smlouvu musí uzavřít všichni vlastníci nePavlína Mučková
movitostí!

Oslavy osvobození
obce Velká Polom se uskutečnily
26. dubna za účasti brigádního generála Ing. Mikuláše Končického, přímého účastníka osvobozovacích bojů.
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POPLATKY ZA POPELNICE
Poplatek za systém odpadů v roce 2010 je stanoven ve výši 500,- Kč
na občana. Splatnost poplatku:
do 15. 03. 2010 ve výši ½
do 15. 09. 2010 ve výši ½.
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 od poplatku je možno písemně požádat do 15. 9.
2010. Žádost lze stáhnout z internetových stránek obce v sekci Formuláře. Součástí žádosti musí být doklady prokazující nárok na osvobození (v souladu s Obecně závaznou vyhláškou). Žadatel bude
vyrozuměn do 15 dnů písemně jen v případě, že žádost nebude
schválena. Pokud bude žádosti vyhověno, vyrozumění neobdrží.
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH, NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ A ELEKTROODPADU V ROCE 2010
05. 06. 2010 (sobota) 8 – 12 hodin
11. 09. 2010 (sobota) 8 – 12 hodin

SVOZ PAPÍRU
Starý papír odkládejte do modrých kontejnerů, které jsou v obci
umístěny na pěti stanovištích: ul. 9. května „U bytovek“, ul. 9. května
„autobusové stanoviště“, ul. Osvoboditelů „U kříže“, ul. Opavská „u
Kulturního střediska“ a u objektu Základní školy Velká Polom. Kontejnery jsou vyváženy 1 x týdně.

Obec a odpady
ZELEŇ A SHRABKY
Zeleň a shrabky ze zahrad lze opět zdarma odložit na „Obecním
dvorku“. Obecní dvorek je občanům k dispozici každé pondělí v odpoledních hodinách. A proč „jen“ na Obecním dvorku? Odpověď je
jednoduchá. Prvním z hledisek je možný únik kapalných látek z bioodpadu, které jsou agresivní a nesmí volně vytékat na prostranství.
Druhým hlediskem je fakt, že na kompostárnu smí být uložen přísně
vymezený odpad, a ten sesbíráme (bohužel) jen tak, že kontejner
umístíme na oploceném místě a vsyp odpadu ze strany občanů je
dozorován pověřeným pracovníkem (divili byste se, co všechno bylo
v kontejnerech na bioodpad, když byly tyto umístěny volně na ulicích,
některým z nás rostou na zahradách i křesla).

DROBNÝ ELEKTROODPAD, SBĚR
ÚSPORNÝCH ŽÁROVEK A ZÁŘIVEK,
SBĚR NÁPLNÍ DO TISKÁREN
Drobný elektroodpad (mobily, mixéry, fény, holicí strojky), baterie (ne
z automobilů), zářivky a žárovky (úsporné), prázdné náplně do tiskáren
apod. je možno odložit do sběrných nádob umístěných v přízemí budovy
obecního úřadu, a to v době, kdy je obecní úřad přístupný veřejnosti.

POPLATEK ZA PSY
Poplatek za psy byl splatný do 31.03.2010. Současně Vás žádáme, abyste úhyn nebo pořízení psa hlásili na obecním úřadě co
Pavlína Mučková
nejdříve.

Český zahrádkářský svaz Velká Polom
1960 – 2010
POZVÁNKA
na poznávací jízdu na kole po rozkvetlých obcích MIKROREGIONU
MATICE SLEZSKÁ A OPAVSKÉHO SLEZSKA,
kterou organizuje základní organizace Českého zahrádkářského svazu
ve Velké Polomi u příležitosti 50 let od svého založení
Poznávací jízda se uskuteční v sobotu 15. května 2010,
pojede se převážně po značených cyklostezkách.
Jeden okruh bude náročnější cca 50 km dlouhý,
druhý rekreační (vhodný pro rodinný výlet) bude měřit přibližně 20 km.
Super okruh:
Velká Polom - Sokolovna - Háj ve Slezsku - Smolkov Lhota - Mokré Lazce - Kravaře - Velké Hoštice - Malé
Hoštice - Opava - Kateřinky - Opava fotbalový stadion a
zpět přes Kateřinky - Malé Hoštice - Štítina - Suché Lazce
- přes les k rehabilitačnímu ústavu Hrabyně - bývalý CO
sklad Velká Polom - cíl Sokolovna - hřiště Velká Polom.
Rekreační okruh:
Velká Polom - Plesná - Martinov a zpět přes - Poruba Plesná - cíl Sokolovna - hřiště Velká Polom.
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Registrace a odjezdy účastníků se uskuteční od 8.30
do 9.00 h. (na hřišti Sokolovny). Po návratu do cíle obdrží
každý účastník pamětní diplom a občerstvení. Zhodnocení
akce a odměnění nejstaršího a nejmladšího účastníka jízdy
se uskuteční o přestávce fotbalového zápasu.
Chcete-li poznat, co se za poslední léta změnilo v našem
okolí a jak krásnou přírodu máme kolem sebe, připravte
kola a udělejte si čas na pěkný individuální nebo rodinný
výlet, na který ještě jednou co nejsrdečněji zveme všechny
příznivce zdravého pohybu v rozkvetlé časně letní přírodě.
ČZS Velká Polom

X. ROČNÍK
ZÁVODU STARTUJE
Velkopolomské
okruhy
Desátý ročník silničního cyklistického závodu amatérů Velkopolomské
okruhy, který je zařazen do seriálu
Slezského poháru amatérských cyklistů 2010, pořádá v neděli 6. června
2010 TJ Velká Polom.

Soutěž je vypsaná
pro šest kategorií mužů:
M: 15-18 let na pět okruhů (90 km)
A: 19-29 let na sedm okruhů (105 km)
B: 30-39 let na šest okruhů (90 km)
C: 40-49 let na pět okruhů (75 km)
D: 50-59 let na čtyři okruhy (60 km)
E: nad 60 let na tři okruhy (45 km)

Dvě kategorie žen:
(do 30 a nad 30 let), pojedou čtyři
okruhy (60 km).

Kategorie Handbike:
Rovněž je vypsána kategorie Handbike
(vozíčkáři), která pojede 2 okruhy (30
km).
Trať vede přes Háj ve Slezsku, Dobroslavice, Plesnou zpět do Velké Polomi. Startovat mohou cyklisté s licencí
i bez (příchozí).
Prezentace účastníků je v neděli 6. června 2010 od 8:30 do
10:30 hodin u restaurace Gól na
hřišti TJ Velká Polom. Start v 11
hodin na ul. U Spořitelny.
Vyhodnocení závodu proběhne na
hřišti TJ Velká Polom kolem 15.00 hod.
Startovné činí pro majitele licencí 80
Kč, příchozí 100 Kč. Občané Velké Polomi zdarma!

Fotbalové jaro
S EVERNÍ MORAVA - 1.B
Datum
27. 3.
3. 4.
10. 4.
18. 4.
24. 4.
2. 5.
9. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
6. 6.
12. 6.
19. 6.

M ĚSTKÁ

Den

Hodina

So
So
So
Ne
So
Ne
Ne
So
So
So
Ne
So
So

03:00:00 PM
03:30:00 PM
03:30:00 PM
04:00:00 PM
04:00:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM
05:00:00 PM
05:00:00 PM
05:00:00 PM
05:00:00 PM
05:00:00 PM

SOUTĚŽ

Datum

TŘÍDA SK.

-

Den

Hodina

So
So
So
So
So
So
Ne
So

01:30:00 PM
01:45:00 PM
02:15:00 PM
02:15:00 PM
02:45:00 PM
02:45:00 PM
05:00:00 PM
02:45:00 PM

M INIFOTBAL

SK.

Datum

Den

Hodina

Ne
Čt
Ne
Út
Ne
Út
Ne
Ne
Pá

02:30:00 PM
04:00:00 PM
02:30:00 PM
04:00:00 PM
02:30:00 PM
04:00:00 PM
02:30:00 PM
02:30:00 PM
04:00:00 PM

11. 4.
15. 4.
25. 4.
27. 4.
9. 5.
11. 5.
23. 5.
30. 5.
4. 6.

"C" -

MUŽI

- JARO 2010

Domácí

Hosté

Velká Polom
D.Lhota
Velká Polom
Darkovičky
Velká Polom
D. Benešov B
Píšť
Velká Polom
Vřesina
Velká Polom
Hať
Velká Polom
FC Ostrava - Jih

Kozmice
Velká Polom
Hrabová
Velká Polom
Markvartovice
Velká Polom
Velká Polom
Polanka
Velká Polom
Klimkovice
Velká Polom
Darkovice
Velká Polom

STARŠÍ DOROST

17. 4.
24. 4.
1. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
6. 6.
12. 6.

"B" -

- JARO 2010

Domácí

Hosté

Koblov
Velká Polom
Lokomotiva
Velká Polom
Hrabůvka
Velká Polom
Radvanice
Velká Polom

Velká Polom
Hrušov
Velká Polom
VD Start
Velká Polom
DPMO
Velká Polom
Šenov

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

- JARO 2010

Domácí

Hosté

Velká Polom
Baník U 10B
Velká Polom
Vítkovice U 10B
Velká Polom
St.Bělá
Velká Polom
Velká Polom
Klimkovice

Třebovice
Velká Polom
D.Lhota
Velká Polom
Kr.Pole
Velká Polom
Polanka
Poruba B
Velká Polom

Více o Slezském poháru amatérských cyklistů na: www.spac.ic.cz
Srdečně zve TJ Velká Polom

VÝZVA
Pokud by chtěl někdo pomoci při organizaci (zajištění křižovatek, příp.doprovod závodníků autem-benzín bude
uhrazen), ať kontaktuje hlavního pořadatele (tel. 728 962 586).
Jiří Kopřiva, hlavní pořadatel závodu

Dnes už slouží všem, ale takto se nový chodník
na ulicí Osvoboditelů před krátkým časem rodil.
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Netradiční sportovní odpoledne

V sobotu 24. dubna uspořádal výbor Občanského sdružení rodičů, který pracuje při
naší základní škole, pro děti akci pod názvem
,,Netradiční sportovní odpoledne“.
Pro účastníky byla připravena značená
trasa lesem s různými úkoly. Soutěžící museli poznat po hmatu různé předměty, překonat menší potok, určit správně známé
rostliny a živočichy, poradit si s dopravními
značkami, ale i s lanovou drahou. Děti zvládly
vše s úspěchem a v cíli na ně čekalo malé
občerstvení a sladká odměna. Pro nejlepší
byly připraveny věcné ceny. Příjemného slunečného počasí si užily nejen děti, ale i rodiče, kteří se svými ratolestmi přišli.

Budeme mít hřiště!
Vážení občané, rád bych Vás seznámil
s jednou velmi důležitou záležitostí.
Naše základní škola dosud nemá venkovní sportoviště. Zajištění přiměřeného
sportovního zázemí jsme si s vedením školy
stanovili jako jednu z priorit. Narazili jsme
ovšem, jako dnes prakticky všude, na problém se zajištěním financování. Taková záležitost – venkovní hřiště – je opravdu drahá
věc. Odhadované náklady na výstavbu plochy pro míčové hry jsou asi 4 miliony korun.
Pokusili jsme se zajistit financování z fondů
EU tak, aby náklady na výstavbu nenesla
škola, potažmo obec. Zajistili jsme zpracování kvalitního projektu, podali žádost, doložili všechny potřebné dokumenty – no prostě
prošli celým legislativním procesem žádosti o
dotaci z fondů EU – z Regionálního operačního programu (ROP).
Jak napovídá současný čilý stavební ruch
v okolí školy – dobrá věc se podařila.
Naše nové sportoviště bude určeno pro
všechny druhy míčových sportů – házenou,
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malou kopanou, volejbal, nohejbal, streetball
i tenis. Hřiště bude mít plochu 968 metrů
čtverečních a bude na něm umělý povrch,
okolo hřiště budou mantinely a nad nimi
ochranné sítě. Výběrové řízení na výstavbu
hřiště vyhrála firma FUNNY SPORT s.r.o. ze
Zlína. Stavbu zahájili 26. 3. 2010 a termín
dokončení je stanoven nejpozději na konec
června letošního roku. Pro lepší představu
o náročnosti a rozsahu stavby uvádím příklad: jen k samotnému vyrovnání terénu
bude nutné provést návoz 800 tun kameniva!
Z celkové ceny hřiště je možné až 92,5
procent částky pokrýt dotací z ROP, částku
ve výši asi 400 tisíc Kč dofinancuje škola
prostřednictvím příspěvku z obce.
Na nové hřiště se velmi těšíme. Budeme
je využívat jak pro výuku tělesné výchovy, tak
pro využití volného času žáků (pro družinu i
mimoškolní činnosti). O dokončení stavby a
o zahájení provozu Vás budeme informovat.
Tomáš Olivka, ředitel ZŠ

Děkujeme Obecnímu úřadu ve Velké Polomi, který podpořil naši akci sponzorským
darem.
Zároveň Vás všechny zveme na tradiční
dětský den, který pořádáme 29. května.
Výbor občanského sdružení rodičů při ZŠ

Plavba po moři
ZÁBAVNÝ ZÁPIS PRVŇÁČKŮ
Ve čtvrtek 4. února proběhl na naší základní škole zápis dětí do 1. třídy.
Naši předškoláci vyrazili se svou papírovou lodičkou na plavbu po moři. Jejich
úkolem bylo najít tajuplné ostrovy, na kterých na ně čekaly různé úkoly. Na ostrově
pokladů hledali drahé kamení. Předvedli,
jak poznají barvy a geometrické tvary. Na
ostrově zvířátek pomáhali zatoulaným zvířátkům hledat jejich domovy. Ostrov ryb a
rybářů prověřil jejich matematické dovednosti a představy. Na závěr plavby děti
šťastně dopluly do přístavu, kde nám ukázaly, jak umí malovat mořský svět a jak
hezky umí o něm vyprávět.
Do naší základní školy nastoupí ve
školním roce 2010/2011 třicet tři dětí.
Našim předškoláčkům přejeme stejně
šťastnou cestu všemi školními léty, jakou
měli u našeho zápisu.
Mgr. Zuzana Coufalová, učitelka

AUTENTICKÁ

VÝPOVĚĎ VELMI ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELKY

Biologická olympiáda
Ahoj !
Jmenuji se Lucka Stavinohová a od šesté
třídy navštěvuji ZŠ ve Velké Polomi.
V 6. třídě jsem se od paní učitelky Krejčí
dozvěděla o možnosti zúčastnit se biologické
olympiády kategorie 6., 7. tříd. Zprvu se mi do
toho moc nechtělo, ale oproti fyzikálním či
matematickým olympiádám se mi biologická
olympiáda zdála být zajímavější a zábavnější,
proto jsem se na ni přihlásila. Protože jsem
ale z prvního stupně ZŠ neměla s těmito
olympiádami žádné zkušenosti, pomohla mi
s prvními kroky při přípravě paní Krejčí, moje
učitelka přírodopisu.
Základem pro zahájení přípravy nejen pro
mě, ale snad pro každého soutěžícího je informace, v jakých „disciplínách“ se vlastně
soutěží. Je to poznávací, teoretická a praktická
(laboratorní) část. Obdržela jsem tedy studijní
materiály, které jsem obohatila svými poznatky,
z nichž jsem se učila a připravovala na soutěž.
Ve školním kole jsem se umístila na
1. místě, tudíž jsem měla možnost postoupit
do okresního kola. Protože provozuji aktivně
sport a jsem soutěživý typ, tento „malý
úspěch“ mě potěšil a dále motivoval pro následující vstupní úkol, který jsem musela vypracovat pro postup do okresního kola.
Do okresního kola mě spolu se dvěma
soupeřkami z naší školy doprovodila paní
učitelka. V tomto kole jsem zvítězila. Byl to

pro mě velký úspěch a byla jsem velmi
šťastná. Proto jsem do této soutěže nastoupila i v 7. třídě, kdy jsem opět z prvního místa
školního kola postoupila do okresního kola,
kde jsem opět zvítězila.
Poprvé v historii existence biologické
olympiády byla soutěž pro tuto kategorii rozšířena i na kolo krajské, které předtím vždy
bylo jen v kategorii 8. a 9. tříd. V krajském
kole jsem nezvítězila, ale umístila jsem se na
„bedně“, a to na 3. místě.
Tyto úspěchy mě opravdu motivovaly
a hnaly dopředu, a proto jsem o účasti v soutěži v letošním roce vůbec neváhala, a dobře
jsem udělala.
V letošním, již 46. ročníku biologické
olympiády, jsem v okresním kole již potřetí,
v tomto případě do třetice všeho dobrého,
zvítězila. Protože jsem letos v 8. třídě, tedy ve
vyšší kategorii, postoupila jsem do krajského
kola, které se uskuteční letos v květnu. Do
tohoto kola mám na přípravu tedy poměrně
málo času vzhledem ke školním povinnostem a k mým volnočasovým aktivitám. Ale
když už jsem tak daleko, určitě tento „boj“
nevzdám, doladím si mezery a budu se snažit uspět co nejlépe. Ať to ale dopadne lépe
či hůře, už teď vím, že se nenechám ničím
a nikým odradit, a příští rok, který bude pro
mě posledním na velkopolomské ZŠ, do toho
určitě půjdu znova.

Možná, že kdyby se mi tak nedařilo, asi
bych v této soutěži nepokračovala. Skutečnost je však opačná. Myslím si, že znalosti
a nové poznatky z přírody se mi mohou hodit
třeba do budoucna, úspěchy mě mohou těšit
neustále a hlavně je to jedna velká zkušenost do života.
Lidé v mém blízkém okolí jsou velmi rádi,
že se mi daří, a zároveň také s tímto slýchám
otázky typu, jak to dělám. Má odpověď je asi
taková: „Chci, snažím se a vychází mi to“.
I přes mé snažení mají ale podíl na výhře
také rodiče, kteří mi pomáhají s přípravou a
podporují mě, což je pro mě důležité a čehož
si vážím. Rovněž mi se vším pomáhá také
paní Krejčí. Všem proto děkuji a těším se na
příští ročník této soutěže.

Velikonoční dílna
V pondělí před Velikonocemi měly děti
na 1. stupni "tvůrčí velikonoční dílnu".
Po úvodní hodině, ve které si povídaly
o velikonočních tradicích, se rozdělily
podle zájmu do různých tříd. V každé z
nich měly možnost si něco pěkného vyrobit. Někteří si upletli velikonoční pomlázku, další malovali vajíčka netradičními
technikami, jiní si upletli z vajíček věnec,
vyrobili si závěsnou dekoraci z přírodních
materiálů nebo papíru. Každý si domů odnesl nejen dva krásné výrobky, ale i zkušenosti ze spolupráce s jinými dětmi i
učiteli. Den se nám vydařil a všichni byli
spokojeni.

Projektový den – voda
Pozadu nezůstali ani žáci 2. stupně. Za
pomoci svých učitelů vyzkoušeli fyzikální zákony s vodou, výtvarně ztvárnili moře, "cestovali" za vodou s cestovními kancelářemi
a vyzkoušeli si spoustu dalších zajímavých
vyučovacích metod.

Žáci i učitelé se těší na další projektové
dny, které proběhnou v červnu.
Mgr. Marcela Strnadová, učitelka

V měsíci únoru jsme se v naší škole opět
učili projektově. Tentokrát jsme "proplouvali
vodou". Téma bylo blízké menším i starším
žákům.
Ti nejmladší třídili zvířátka na mořské a
ostatní vodní živočichy, také – převlečení za
piráty – soutěžili o poklad.
Žáci 2. až 5. ročníku se vystřídali ve třídách a pod vedením učitelek 1. stupně plnili
různé úkoly s tímto tématem. Zkoušeli a hádali druhy minerálek, poslouchali Smetanovu
Vltavu, promítali si diapozitivy, dělali pokusy
s vodou. Jejich zdařilé výstupy lze opět vidět
na nástěnkách při vstupu do školy.
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Cyklisté, bruslaři a řidiči na silnicích
S jarem přichází období, kdy na komunikace znovu vyráží velké množství
cyklistů a in-line bruslařů. Vzhledem ke skutečnosti, že stále prověřujeme
dopravní nehody s účastí těchto osob, je vhodné znovu zopakovat příslušná preventivní doporučení uvedeným účastníkům silničního provozu.

BEZPEČNĚJŠÍ POHYB IN-LINE BRUSLAŘŮ
I tento bruslař je účastníkem silničního provozu a pohybuje-li se po
pozemních komunikacích, je povinen se řídit pravidly silničního provozu (příslušnými zákony). Osoba pohybující se na kolečkových bruslích by se měla chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním
neohrožovala život, zdraví či majetek jiných osob ani svůj vlastní. Laicky
řečeno – jezděte tam, kde nemůžete ohrozit ostatní. Při jízdě mezi
chodci dbejte zvýšené opatrnosti, předvídejte, nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Styl i rychlost jízdy přizpůsobte povrchu komunikace,
po kterém jedete. Nikdy nejezděte na bruslích, držíc se jedoucího motorového vozidla či jízdního kola.
Používejte ochranné prostředky – ochrannou přilbu, chrániče loktů,
dlaní, zápěstí, kolen, vězte, že jde o Vaše zdraví! Sportujete-li za ztížených klimatických podmínek (deště, mlhy, tmy), pamatujte na viditelnost. Využívejte reflexních doplňků. Jen řidič, který Vás zaregistruje,
může na situaci adekvátně zareagovat!
Varuji také před užíváním různých přehrávačů hudby, pokud se pohybujete na bruslích. Se sluchátky na uších pak bruslař ztrácí přehled
o situaci v silničním provozu. Netuší, že je například ohrožen vozidlem,
předjížděn, adekvátně nereaguje na případnou krizovou situaci na silnici.
Namátkou jedna dopravní nehoda prověřovaná ostravskými policisty:
Dne 23.3.2010 kolem 21.45 hodin došlo v Ostravě-Třebovicích na Třebovické ulici (ve směru od ulice Opavské k ulici Martinovské) k dopravní
nehodě, při níž utrpěl devatenáctiletý muž těžké zranění. Dosud nezjištěný řidič řídil nezjištěné motorové vozidlo, nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, na Sládkovičově náměstí přejel do protisměru,
načež srazil muže, pohybujícího se na bruslích. Z místa činu řidič ujel.
Okolnosti dopravní nehody policisté prověřují. Případné svědky dopravní nehody žádáme, aby informace k věci oznámili na lince 158
nebo kterékoliv policejní služebně. Věc prověřují policisté Dopravního
inspektorátu Ostrava. V úvahu připadá kvalifikace skutku jako přečin
těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem
dopravního prostředku.

CYKLISTÉ BEZPEČNĚJI
Znovu lze obecně připomenout také doporučení cyklistům – užití
bezpečnostních prvků – reflexních doplňků, barevného, světlo odrážejícího oblečení. Bez přilby na hlavě by děti na kole neměly vůbec vyjíždět. Dítě mladší 10 let smí na silnici a další zákonem stanovená místa
vyjet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let (to neplatí
pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně).
Rady preventivního charakteru máme také pro rodiče-cyklisty. I cyklista je řidič, proto nesmí řídit kolo ovlivněn alkoholem. Při řízení kola
ani nejezte, nekuřte, netelefonujte, ale plně se věnujte řízení. Buďte
k sobě ohleduplní!
Statistická čísla dopravních nehod cyklistů jsou varující. V roce 2009
zemřelo v důsledku dopravních nehod v České republice 72 cyklistů
(každá dvanáctá usmrcená osoba v roce 2009 byl cyklista). Děti-cyklisté zavinily celkem 237 dopravních nehod (prověřovaných policií).
Doplnit mohu také konkrétní, policisty prověřovanou, nehodu
s účastí cyklistky. Po dosud neznámém řidiči vozidla zn. Škoda (dále
nezjištěno) pátrají ostravští policisté. K dopravní nehodě došlo dne
26.3.2010 kolem 15.50 hodin v Ostravě-Zábřehu na křižovatce ulic
Jugoslávská a Karpatská. Osmiletá dívka na jízdním kole zřejmě nedala vozidlu přednost, načež došlo ke střetu. Dívka utrpěla zranění
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hlavy i nohy, doba léčení bude zřejmě delší než sedm dnů, ale nepřesáhne možná 42 dnů. Řidič po nehodě dítě pouze předal sousedce
matky nezletilé, která byla poblíž na zahrádce blízké restaurace
„U Dýmka“, a poté z místa nehody ujel, aniž by zraněné zavolal záchrannou službu.
Prosíme případné svědky, aby jakoukoliv informaci k prověřované
události sdělili na lince 158 nebo kterékoliv policejní služebně. Věc
prověřuje por. Mgr. Stanislav Greguš z 11. oddělení obecné kriminality Územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování Ostrava
(tel. 974 725 450).
Ale ani řidiče motorových vozidel „neochudíme“ o zajímavé informace. Nový trestní zákoník (účinný od 1.1.2010) zpřísnil postih řidičů, kteří ujedou z míst nehod bez toho, že by zraněným
poskytli pomoc. V současnosti hrozí řidiči trest odnětí svobody až
na pět let nebo zákaz činnosti. Do konce loňského roku to byla
sankce nižší, trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti.
Přitom kdyby řidič zůstal na místě, hrozil by mu i za přečin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti nižší trest. I přes vyšší trest pro zmíněné řidiče však stoupá počet nehod, při kterých řidiči ujedou z místa události
a pomoc zraněným neposkytnou. Mohu uvést též konkrétní statistická
data. V prvním čtvrtletí loňského roku jsme neprověřovali takovou nehodu, při níž by byl zraněn člověk a řidič z místa ujel. V letošním prvním čtvrtletí to již bylo pět přečinů neposkytnutí pomoci řidičem
por. Bc. Gabriela Holčáková, komisařka
dopravního prostředku.

Černobílé bilancování
PŘIJĎTE NA RAPID TURNAJ DO GÓLU

KLUBOVÝ PŘEBOR

Vážení sportovní a šachoví přátelé,
s uplynulou zimou skončila i šachová sezóna, a proto mi dovolte
seznámit Vás s tím, co se během zimy událo, a které akce se budou
konat na šachových polích v nejbližší době.
Rád bych Vás informoval o nově vytvořených stránkách šachového
oddílu TJ Velká Polom na adrese www.sachy.tjvelkapolom.cz,
kde budeme informovat o činnostech velkopolomského šachového
klubu a přinášet čtenářům aktuality i z blízkého okolí.

Během celé sezóny se hraje rovněž klubový přebor, kterého se
letos účastní 17 hráčů. Do konce už zbývá odehrát pouze pár partií
a na průběžném prvním místě je Pavel Byma ml. následován Jiřím
Klimšou a Radimem Holečkem. Ohrozit toto pořadí už mohou pouze
Miroslav Trojek a Miroslav Otisk.

OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV

Začátkem května se v Domě kultury města Ostravy uskutečnilo
mistrovství republiky mužů a žen s bohatým doprovodným šachovým
programem. K vidění byly například simultánky s velmistry, komentované partie, partie naslepo, turnaj v holanďanech, bleskový turnaj
či turnaj pro děti. Podrobnosti se můžete dočíst na internetových
stránkách pořadatele (www.ostravskykonik.cz).

Jako každý rok se naše družstvo účastnilo ligových utkání okresního přeboru družstev. Soutěž to letos byla nesmírně vyrovnaná –
každé družstvo bylo schopno porazit každého. Nám se „bohužel“ začátek sezóny vůbec nepovedl. Prohrávali jsme s papírově slabšími
soupeři a po čtyřech zápasech, které se odehrály do Vánoc, jsme byli
jasně poslední s pouze jedním bodem za remízu paradoxně s papí-

ŠACHOVÝ

TURNAJ

MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ FESTIVAL
OSTRAVSKÝ KONÍK

Za šachový oddíl předseda Pavel Byma ml.

VELKÁ POLOM OPEN RAPID 2010

Zveme Vás na otevřený šachový rapid turnaj, který pořádá náš oddíl ve Velké Polomi v sobotu 22. května od 9 hodin v Sokolovně
a restauraci GÓL. Bude se hrát devět kol tempem 2 x 15 minut na partii. Konec turnaje je odhadován na 16 hodin. Očekáváme příjezd
šachistů z Opavska i Ostravska. Startovné do turnaje činí 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti a v jeho ceně bude i občerstvení pro každého účastníka turnaje. Připraveny budou zajímavé ceny v hodnotě minimálně 8000 Kč a bude předána i cena pro nejlepšího šachistu
trunaje - občana Velké Polomi, který není registrován v šachovém svazu.
Přihlášky můžete zasílat na PavelByma@seznam.cz nebo tel. číslo 605 011 678, případně se přihlásit pomocí internetové registrace
na našich webových stránkách (www.sachy.tjvelkapolom.cz).
Podobná akce se zatím ve Velké Polomi neuskutečnila, a proto budeme rádi, když náš turnaj pomůžete podpořit ať už jako hráči či diváci.

rově nejsilnějším soupeřem v soutěži – s družstvem z rehabilitačního
ústavu v Hrabyni, kterým se naštěstí také v sezóně nevedlo nejlépe.
S nástupem nového roku jsme doufali ve zlepšení, to však v očekávané podobě nepřišlo. Po druhé největší porážce v sezóně 5-3 od
Hradce nad Moravicí se nám však povedl další husarský kousek, remizovat na domácí půdě Dolního Benešova, jenž v té době suverénně vedl tabulku bez jediného klopýtnutí. V dalších dvou zápasech
se nám podařilo opět pouze remizovat s Pogo Budišov nad Budišovkou, a tak jsme se dvě kola před koncem jen těsně dotáhli za poslední Kobeřice. Naštěstí poslední dva zápasy jsme dokázali vyhrát
s Malými Hošticemi a v Darkovičkách, které jsme tak v posledním
kole okradli o možnost vyhrát celou soutěž.
Vítězem okresního přeboru se stal Dolní Benešov E, následován
Darkovičkami, na třetím místě West Opava B a poslední byly Kobeřice A, které sestupují. Velká Polom skončila na 10. místě, tedy dost
za předsezónním očekáváním. Ale předvedené výsledky nebyly vyloženě špatné – v drtivé většině zápasů mnohdy rozhodoval pouze
jeden bod, tedy uhrát jednu remízu navíc nebo jednu remízu přetlačit ve vítězství a mohlo být mnohem veseleji. Hráči by pak nemuseli
hrát pod tlakem hrozícího sestupu do nižší soutěže a třeba by se dařilo lépe i v jiných zápasech. To jsou ale pouze kdyby a na ty se nehraje. Věříme, že v další sezóně se snad bude dařit lépe.

TURNAJ V BLESKOVÉM ŠACHU
O vánočních svátcích jsme uspořádali turnaj v bleskovém šachu
hraný na 5 minut pro každého hráče na partii. Turnaje se zúčastnilo
celkem 12 hráčů z Velké Polomi, Háje ve Slezsku a Hrabyně. Vítězem se stal s plným počtem bodů Pavel Klimša (11b.), na druhém
místě skončil Miroslav Trojek (8,5b.) a třetí Pavel Byma ml. (7b.).

Opravy
šicích strojů
i v bytech zájemců
ve Velké Polomi a okolí
Volejte mezi 19:45 až 21:15 hod.
na tel. číslo 553 628 936,
e-mail: milan.miller@seznam.cz
mobil 776 034 373 jen SMS
Výhody:

 Záruky časově téměř neomezuji.
 Stroj opravím v bytě zájemce, případně jej vezmu do dílny.
 Poskytuji další servis.
 Dopravu při této akci neúčtuji.
 Prodej náhradních dílů.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller
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TVOŘIVOST A VOLNÝ ČAS
TVŮRČÍ DÍLNA a HERNA PRO DĚTI připravuje

LETNÍ PRÁZDNINY S ROZPUKEM
celodenní program pro děti od 5 let
Aktivní týden pro děti, který je veden ve sportovním a tvořivém duchu.
Zaměřen na přírodu, zvířata, letní sporty, relaxační tvorbu a samozřejmě
na výlety. Pedagogické vedení.

Termín: 19. - 23. červenec 2010

ZA SLUNCEM S VLASTNÍ INTUICÍ
Týdenní pobyt u moře v Chorvatsku – Tučepi s intuitivní kresbou a tancem
Unikátní spojení pohybu, uvolnění a kresby v nádherném prostředí
Malování pomocí pravé hemisféry - africké rytmy na mořském břehu
- uvolnění a rozvinutí vlastní tvořivosti - meditace a jóga
Lektorka: Dana Šlapáková – malířka, sochařka, učitelka intuitivní kresby a tance

Termín: 10. - 19. září 2010
Více informací najdete na www.rozpuk.com.

Tajenka: Walther: Qui percit nocentibus, innocentes punit. Kdo šetří viníky...
Údaje

Cykl.
uhlovodík

Otoman

Sibiřský
veletok

Domácky
Timotej

Průvodce
Mohameda

Časově
rozsáhle

Členský
stát USA

Pracovat
s dlátem

Součást
arabské
gumy

Vodováha

Čínské
mužské
jméno

Iniciály
amerického
kosmonauta
Sheparda

(dokončení v tajence)
Písmeno
řecké
abecedy

Aminokyselina

Vyrobené
tavením

Anglicky
„otevřený“

Lázeňské
město
v Rusku

Maroditi

Ukazovací
zájmeno

Poživatina

Situace

Pokrývka
těla

Divadelní
umělkyně
Hanba

Egyptská
bohyně
války

Zesílený
zápor

Trumf
v bridži
SPZ Písku
Polsky
„rakev“

Jméno
prozaika
Rollanda

Poslání
Obilí seté
na podzim

Značka
india

Rozd. karet
v tarokách

Italské
město

TAJENKA

SPZ
Rokycan

Ostrov
v Karibiku

Judský
král

Domácky
Arnoštka

Bůžek
lásky
Příbuzná

Dovednost
(zastarale)

Jméno
prozaika
Twaina

Pás ke
kimonu
Nealkoholický nápoj

SPZ Opavy
Značka
americia

Zkratka
voltampéru

Hlavní
město
Asyrské
říše

Motýl

Jižní
ovoce

Italské
přístavní
město

Pomůcky: ABS, Anat, open, trumna
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Rozsáhlá
báseň

Značka kancelářských
potřeb

Maminky, přijďte mezi nás!
A proč klub navštěvovat?
Děti si zde hrají, cvičí, poznávají nové kamarády a zvykají si na kolektiv dětí. Přátelství zde navazují nejen děti, ale i maminky.
Děti se moc těší, až bude „další středa“ a půjdou si spolu hrát.
Bližší informace o provozu naleznete
na www.rozpuk.com,
tel. č. 776 771 879 (Ing. Dana Skokanová)
nebo 776 011 575 (Ing. Pavla Jurečková).
Děkuji (a věřím, že i jménem ostatních maminek) Dance Skokanové za možnost využívat
prostory herny pro setkávání maminek s dětmi
a také za neustálé doplňování vybavení. Děkuji, že myslíte i na naše nejmenší obyvatele.
Maminky s dětmi, přijďte mezi nás. Moc
Pavla Jurečková
se na Vás těšíme.
Maminky, jste doma s dětmi na rodičovské dovolené? Hledáte zajímavý program pro
své děti, který se jim bude líbit a zároveň je
bude dále rozvíjet?
Máte možnost navštěvovat „Klub Zlatobýlek“ na ulici Osvoboditelů 15 ve Velké Polomi (budova staré školky). Scházíme se
jednou týdně, vždy ve středu od 9 do 12
hodin.
Na první pohled Vás zaujmou krásně malované stěny vstupní části klubu i samotné
herny. K vybavení herny patří odrážedla, skluzavka, trampolína, průlezka, žebřina, velké
míče a spousta jiných hraček. Vstupní část
slouží jako šatna a svačinárna. Jsou zde barevné dětské stoly a židle, kde se děti mohou
pohodlně najíst.
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PROJEKT „S ENIOŘI KOMUNIKUJÍ“

Počítačové kurzy pro seniory
Kurz má rozsah 14 hodin (po 60 min.) v pěti dnech (v rámci jednoho
týdne). Z toho je 12 hodin výuky základů práce s počítačem, 1 hodina
práce s mobilním telefonem a 1 hodina práce s kreditní kartou.

Obsahem počítačové části kurzu je:
• práce s operačním systémem WINDOWS
• základy tvorby a úpravy textů (WORD)
• vyhledávání na INTERNETU a ELEKTRONICKÁ POŠTA
Kurz je zdarma, je hrazen nadačním fondem manželů Livie
a Václava Klausových.
Kurz realizuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

V roce 2010 se kurz bude konat na ZŠ Velká Polom, Opavská
350 (ředitel Mgr. Tomáš Olivka). Výuka bude vždy začínat ve 14:00
nebo 15:00 hodin.

Kurz bude plněn následujícím způsobem:
Senioři - zájemci o kurz mohou volat či psát na níže uvedené
kontakty. Jakmile bude přihlášeno dostatečné množství zájemců,
stanovíme termín kurzu a zájemcům jej sdělíme.
Kontaktujte nás na telefonicky na čísle 596 993 203
nebo e-mailem: miluse.pernicka@vsb.cz.

Velkopolomské hvězdy tvrdí:
DOMA

SE NÁM HRAJE

NEJLÉPE

…

… asi proto, že nás všechny znáte, potkáváme se v obci, s některými často, s některými méně. Chodíte na nás už jedenáct
let. Letos dostala prostor více ženská část
Velkopolomských hvězd.

Ž ENA

V TRYSKU STOLETÍ

Věřte, že to letos nebylo snadné, protože
kouzelnou českou hru Žena v trysku století,
kde si lze vychutnat naši krásnou českou řeč,
napsal Zdeněk Podskalský, a hrály ji takové
hvězdy, jako jsou Jiřina Jirásková a Dagmar
Havlová. Viděli jsme ukázky hry vysílané v televizi a něco nás inspirovalo a něco jsme pojali jinak, dle vlastního citu. Jen mezi námi –
hlavní slovo má vždycky naše režisérka Eva.

O S MOLÍČKOVI

Je příjemné během představení nasávat
energii, která se nese sálem. Bavíme se
všichni společně, Vy diváci i my herci. Těšíme
se zase za rok!
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Letos si zkusí zahrát i děti. Šest dětských
„hvězdiček“ nacvičuje moderní pohádku O
Smolíčkovi. Zrovna teď vymýšlíme kulisy a
kostýmy, které k divadlu neodmyslitelně patří.
Chceme ji hrát začátkem června a pozveme
kromě školy a školek také rodiče a samozřejmě zveme i Vás. Přijďte nás podpořit, buPavlína Mučková
deme rádi.

