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NÁŠ
Vážení a milí spoluobčané.
Dovolte, abych vás všechny zase po čase pozdravila. Protože jste pravidelně informováni o dění v naší
obci a protože Vánoce jsou přede dveřmi, omezím tento svůj příspěvek na přání:
Prožijte nadcházející sváteční dny v klidu a rodinné pohodě, v kruhu svých známých a přátel.
A k tomu hodně zdraví, lásky a optimizmu do roku 2017.
Slova jako láska, štěstí, rodina budou v těchto dnech hodně frekventované, tak mne napadlo poskytnout
k zamyšlení pár citátů.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

KHAN:
Láska se stala všedním slovem, které nic neznamená. Ale
pro toho, kdo ví, co znamená, je trpělivostí, vytrvalostí, tolerancí, obětavostí, službou.
FICHTE:
Žádná pravá a trvalá láska nemůže existovat bez úcty,
každá jiná vzbuzuje lítost a je nedůstojná.
KÄSTNER:
Milovat život a současně pohrdat lidmi, to málokdy dobře
skončí.
HALEN:
Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.
Eskymácké přísloví:
Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led.
BACON:
Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Pořad bohoslužeb o Vánocích ve farnosti Velká Polom
Sobota 24.12.

Štědrý den, Vigilie Slavnosti Narození Páně

Středa 28.12.

Svátek sv. Mláďátek betlémských

Dolní Lhota
Velká Polom

15:00 Mše sv. pro rodiny s dětmi
22:00 Půlnoční

Dolní Lhota

17:00

Pátek 30.12.

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Neděle 25.12.

Slavnost Narození Páně

Velká Polom

17:00

Dolní Lhota
Velká Polom

8:30
10:00

Sobota 31.12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

Velká Polom

16:00

Kostel bude také přístupný veřejnosti od 14:00 do 16:00 hod. Odpoledne se uskuteční tradiční putování za hvězdou – Živý Betlém. Vydáme se na cestu od kostela sv. Václava a budeme hledat
narozeného Ježíška. Děti ať si vezmou s sebou živé světlo a nějaký
dárek pro Ježíška. Podrobnosti budou ještě včas oznámeny.

Pondělí 26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Dolní Lhota
Velká Polom

8:30
10:00

Mše sv.
Mše sv.

Úterý 27.12.

Svátek sv. Jana Apoštola a evangelisty

Velká Polom

17:00

Mše sv.

Mše sv.

Mše sv. s obnovou manželských slibů

Mše sv. a adorace s poděkováním za
uplynulý rok 2016

Neděle 1.1.2017 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Dolní Lhota
Velká Polom

8:30
10:00

Mše sv.
Mše sv.

Tříkrálová sbírka bude probíhat v sobotu 7.1.2017.
Charita ČR děkuje za pomoc všem potřebným.
Nikdy nevíme, jestli pomoc Charity sami nebudeme
někdy potřebovat.

Hlášení poruch na veřejném osvětlení
Naše obec se řadí k několika málo obcím, které si mohou dovolit nadstandardní „luxus“ – svítit neboli provozovat veřejné osvětlení
celoročně a po celou noc. Tento fakt určitě přispívá k zajištění větší
bezpečnosti v naší obci. Zapínání a vypínání veřejného osvětlení probíhá automaticky s využitím soumrakových spínačů a čidel, které
uvádějí veřejné osvětlení do provozu v závislosti na intenzitě venkovního osvětlení.
Rozmístění a kvalita jednotlivých osvětlovacích těles jsou poplatné
době, kdy se v různých etapách veřejné osvětlení v naší obci realizovalo. Tomu odpovídá i současný technický stav, kdy některá svítidla
občas vypoví službu. Základní údržbu veřejného osvětlení nám za-

jišťuje externí firma Albreko, která má k dispozici výškovou plošinu
a odpovídající technické vybavení včetně kvalifikovaných pracovníků.
Na výzvu obce tato firma odstraňuje poruchy na jednotlivých svítidlech. Firmu vyzýváme k zásahu po nashromáždění více požadavků
(poruch), aby výjezd byl ekonomicky přijatelný a únosný.
S ohledem na skutečnost, že síť veřejného osvětlení v obci je
poměrně rozsáhlá, žádáme všechny občany o spolupráci a průběžné hlášení veškerých poruch na veřejném osvětlení přímo
na sekretariát obecního úřadu, kde vede evidenci poruch paní
Brázdová (tel: 553 770 228; e-mail: epodatelna@velkapolom.cz).
Děkujeme za spolupráci.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY OBČANŮ
V minulém Bumerangu podala paní starostka Ing. Ludmila Bubeníková výstižné informace k projektu kanalizace, jehož zahájení
nás čeká s největší pravděpodobností už
v příštím roce. (Samozřejmě se tento projekt
netýká našich občanů, kteří žijí v části obce
Mlýnek. Tito jsou už na oddílnou kanalizaci napojeni a jejich napojení není tedy v rámci projektu potřebné řešit.) Není to ale až tak
pravda, že se jich projekt vůbec nedotkne.
I lidé žijící v části obce Mlýnek budou jezdit po komunikacích a chodit po chodnících,
ve kterých bude projekt realizován. Každý
z nás se bude muset obrnit trpělivostí a tolerancí, protože stavba bude náročná nejen finančně, ale i časově.
Napojení objektů na nově vybudovanou
kanalizaci kanalizačními přípojkami bude
možné na základě vydaného územního
souhlasu. Územní souhlas bude vydávat
náš stavební úřad, který čeká rovněž ná-

ročné pracovní období. Územní souhlas lze
vydat na základě podané žádosti, jejíž přílohou bude jednoduchá projektová dokumentace kanalizační přípojky, vyjádření
dotčených orgánů, příp. další zákonem požadované dokumenty a na základě uhrazeného správního poplatku (500,- Kč/žádost).
Zajisté řada z vás je schopna si zpracovatele požadovaných dokumentů zajistit
sama. Těm, kteří si ovšem nebudou vědět
rady, je obec připravena pomoci. Obec na
tyto vlastníky myslela a v této věci oslovila
zpracovatele (společnost PPS Kania s.r.o.),
se kterým dlouhodobě spolupracuje a se
kterým má velmi dobré zkušenosti. Z nabídky této společnosti vyplynula finanční
hodnota za celkové vyřízení územního souhlasu cca 6 tis. Kč za jednu přípojku (cena
se bude samozřejmě odvíjet od složitosti kanalizační přípojky).

V případě, že vlastníci nemovitostí budou
chtít využít nabídky ze strany obce a spolupracovat se společností PPS Kania s.r.o.,
měli by se osobně dostavit na obecní úřad,
nejlépe v období od 2.1. do 31.3.2017.
V záležitostech kanalizačních přípojek se můžete obrátit na Mgr. Sabinu
Luzarovou ( tel. 608 962 272,
e-mail: spravni@velkapolom.cz).
Je vhodné na tomto místě rovněž připomenout, že zastupitelstvo obce vyhlásilo dotační program, ze kterého budou občanům
vypláceny finanční příspěvky za vyřízené vydání územního souhlasu. Podmínky žádosti
o tuto dotaci a další potřebné informace
k této dotaci najdete na webových stránkách obce v sekci – Poskytování dotací.
V případě podrobnějších nebo dalších dotazů se můžete obrátit opět na Mgr. Sabinu
Luzarovou.
Ing. Pavlína Mučková, tajemnice

Parkování vozidel na chodníku – nešvar a následné komplikace při zimní údržbě
V době, kdy budete číst tyto řádky může být zima v plném proudu,
přesto nebo právě proto si dovolím upozornit na jeden z největších
nešvarů v naší obci, a to je parkování na chodnících a místních komunikacích. Chci opětovně upozornit na skutečnost, že chodníky
byly vybudovány především pro zvýšení bezpečnosti občanů a ne

Počty obyvatel Velké Polomi v roce 2016
Za pár dnů se budeme loučit s rokem 2016 a přivítáme rok 2017.
Jaký byl končící rok z pohledu počtu obyvatel Velké Polomi?
K 1. lednu 2016 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu
2025 občanů České republiky a povolen pobyt podle zvláštních
právních předpisů zde mělo 18 cizinců. Do konce listopadu 2016
se v naší obci narodilo 14 miminek, přistěhovalo se 49 a odstěhovalo 27 osob. Navždy jsme se rozloučili se 17 spoluobčany. V roce
2016 žilo v naší obci 13 občanů starších 90 let.
Z celého srdce Vám přejeme, ať vstoupíte do nového roku řadou
úspěšných kroků a prožijete v naší obci spokojený rok 2017.
Lucie Divišová

jako odstavné plochy pro vozidla. Po uvedení obchvatu obce do provozu v loňském roce se sice intenzita dopravy v naší obci snížila na
dosud nepoznanou míru, přesto význam chodníků pro chodce zůstává nezměněn. Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje již řadu
let pan Jindřich Hrbáč. Práci v často nelehkých podmínkách mu ale
výrazně ztěžuje situace způsobená nezodpovědným chováním některých občanů. Ti přes četná upozornění opakovaně sobecky parkují tak, že porušují zákon o provozu na veřejných komunikacích.
Proto žádáme všechny občany, aby k parkování svých vozidel využívali k tomu určená místa, ale především vlastní pozemky. Zaparkovaná vozidla na cestách v obci výrazně komplikují a ztěžují čištění
silnic od sněhu, někdy dokonce přímo znemožňují samotný průjezd
čisticího mechanizmu bez nebezpečí poškození zaparkovaných vozidel. Takto zjištěná kritická místa zůstanou samozřejmě neošetřena
a budou řešena v součinnosti s místním oddělením Policie ČR. Tímto
předejdeme případným Vašim stížnostem na nedostatečně pročištěné cesty. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI
Příspěvek na péči
V srpnu 2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze
změn bylo zvýšení příspěvku na péči o 10 %. V současné době je výše příspěvku:
StupeňStupeň
závislosti
závislosti
I.I. lehká
lehkázávislost
závislost
II.II. středně
střednětěžká
těžkázávislost
závislost
III.
III.těžká
těžkázávislost
závislost
IV.
IV.úplná
úplnázávislost
závislost

Příjemce
Příjemcemladší
mladší18
18let
let

Příjemce
Příjemcestarší
starší18
18let
let

3.300 Kč3.300 Kč
6.600 Kč6.600 Kč
9.900 Kč9.900 Kč
13.200 Kč
13.200 Kč

880 Kč 880 Kč
4.400 Kč4.400 Kč
8.800 Kč8.800 Kč
13.200 Kč
13.200 Kč

Kromě zvýšení příspěvku na péči došlo ke zrychlení řízení o přiznání dávky u dlouhodobě hospitalizovaných žadatelů. Nově mohou pracovníci Úřadu práce ČR provést sociální šetření ve zdravotnickém zařízení, pokud se k žádosti doloží potvrzení o nepřetržité hospitalizaci
kvůli stejné nemoci nebo úrazu delší než 60 dnů. Uvedená doba je splněna, i když je žadatel přemístěn do jiného zdravotnického zařízení (např. z nemocnice do léčebny dlouhodobě nemocných nebo rehabilitačního ústavu).

Minimální mzda
Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda ze současných 9.900 Kč na 11.000 Kč. Minimální hodinová mzda je 66 Kč. Ruší se
zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem.

Příspěvek na dojíždění za prací
Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle než 5 měsíců nebo splňují další stanovená
kritéria (např. ztráta zaměstnání kvůli hromadnému propouštění, nemožnost najít vhodné zaměstnání v rozsahu 10 km). Je určen na
úhradu nákladů na dopravu souvisejících s dojížděním do práce. Poskytuje se na jeden rok a jeho výše se stanovuje podle dojezdové vzdálenosti.

Dávky důchodového pojištění
Od ledna 2017 se zvyšuje základní výměra důchodu o 110 Kč na 2.550 Kč a procentní výměra důchodů vzroste o 2,2 %. V průměru
budou důchody zvýšeny o 308 Kč měsíčně.
Zaměstnaní příjemci starobního důchodu si mohou požádat za každých 360 odpracovaných dnů o jeho přepočtení, to i v případě, kdy
v zaměstnání dále pokračují. Do 360 dnů se nezapočítává doba neplaceného volna, neomluvená absence, dočasná pracovní neschopnost či ošetřování člena domácnosti. Zvýšení důchodu činí 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok vzniká
ode dne následujícího po dni získání uvedené doby. Uvedené zvýšení se neprovádí automaticky a důchodce musí žádat na příslušné pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení.
Náhradní doba důchodového pojištění je období, kdy člověk neodvádí žádné pojistné, přesto se tato doba plně nebo zčásti započte
do potřebné doby pojištění. Mezi nejčastější náhradní doby patří:
studium před 01.01.2010 – při podání žádosti o důchod se dokládá vysvědčení nebo jiné potvrzení o době studia (např. výuční list, diplom),
doba vojenské (civilní) služby – doloží se vojenská knížka nebo potvrzení příslušné vojenské správy, v případě výkonu civilní služby
potvrzení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
doba péče o dítě do 4 let věku – k žádosti se dokládá rodný list dítěte nebo jiný doklad o vztahu k dítěti (např. rozsudek o svěření
dítěte do péče),
péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby – nejpozději do 2 let po ukončení péče si pečující osoba požádá na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení o vydání rozhodnutí o rozsahu a době péče. Potřebuje k tomu potvrzení prokazující dobu poskytování péče, které vydává Úřad práce ČR. Požádat si může osoba blízká pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby, které byl přiznán
příspěvek na péči v II., III. či IV. stupni závislosti, nebo jiná pečující osoba, prokáže-li, že žila s osobou závislou na pomoci jiné osoby ve
společné domácnosti. Jde-li o dítě do 10 let, stačí mít přiznaný příspěvek v I. stupni závislosti.
Pokud potřebujete podrobnější informace nebo máte další dotazy ze sociální oblasti, můžete kontaktovat sociální pracovnici Miladu Hutěčkovou, DiS., která má pravidelné konzultace každou třetí středu v měsíci na Obecním úřadě Velká Polom
v době od 10 do 12 hodin.
Případně si můžete sjednat schůzku na telefonu +420 737 212 868, e-mailem: mhuteckova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.
Magistrát města Ostravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální práce a metodiky
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Oznámení pořadatelům akcí
konaných po 22. hodině
Dnem 1. října tohoto roku vstoupila v platnost novela zákona o přestupcích. Striktně tak platí dodržování nočního klidu
v době od 22. hodiny do 6. hodiny ranní. Od tohoto dne není
možné již na základě žádosti pořadatele prostřednictvím rady
obce povolovat akce konané po 22. hodině.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KRVE
Stanislav Seibert, Petr Stuchlý a Rostislav Blažej – to jsou
jména našich občanů, kteří opakovaně darují svou krev pro záchranu lidských životů jiných.
Všichni si nesmírně vážíme jejich humánního postoje. Morální
ocenění vyjádřila i rada obce a dárcům, vyznamenaným Českým
červeným křížem, předala na své schůzi dne 10. října 2016 drobné
dárky. Děkujeme ještě jednou za sebe i všechny obdarované.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

Zastupitelstvo obce Velká Polom na svém zasedání dne
30. listopadu vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou vymezilo výjimečné případy (akce), při nichž je „doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou“. Seznam
těchto případů (akcí) je zveřejněn v rámci obecně závazné
vyhlášky č. 3/2016, kterou naleznete na www.velkapolom.cz v sekci Obec Velká Polom, Obecně závazné vyhlášky a nařízení.
Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v této
obecně závazné vyhlášce bude zveřejněna obecním úřadem na
úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání této akce.
Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2017
Částka místního poplatku za systém odpadů v roce 2017 byla schválena zastupitelstvem obce dne 30.11.2016 ve stávající výši 612
Kč/osoba/rok. Splatnost místního poplatku za odpady je stanovena, jako každoročně, do 31. července. Žádáme občany, aby úhradu poplatku prováděli až od 1. února 2017.
Při bezhotovostní úhradě je nutné uvést variabilní symbol, který má každý občan přidělen: VS 372200xxxx. Informace o variabilních
symbolech lze zjistit na tel: 608962272 nebo na e-mailech: organizacni@velkapolom.cz, spravni@velkapolom.cz.
Poplatek můžete hradit sumárně za více poplatníků – zadejte jeden variabilní symbol jako hlavní a ostatní uveďte do poznámky k platbě.
Osvobození nebo úlevu na poplatku dle platné obecně závazné vyhlášky lze uplatňovat po celý rok.
Místní poplatek – poplatek ze psů se v příštím roce také nemění (obecně závazná vyhláška 5/2015). Splatnost je od 1.2.2017 do
31.3.2017. Variabilní symbol je rovněž přidělen: 134100xxxx. Postup pro zjištění variabilního symbolu je stejný jako v případě místního poplatku za odpady.
Číslo bankovního účtu pro úhradu obou místních poplatků zůstává stejné: 4022821/0100.
Platební morálka v obci je velmi dobrá, za což občanům děkujeme. Finanční prostředky vynaložené na jejich vymáhání tak můžeme použít někde jinde. Děkujeme.
Ing. Markéta Tvrdá, pracovnice obecního úřadu

OZNÁMENÍ O VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
V roce 2017 bude většině občanů naší obce končit platnost
občanských průkazů. To souvisí se změnou okresů v roce 2007.
Překontrolujte, zda Vám také nekončí platnost občanského průkazu. O vydání nového průkazu mohou občané bezplatně požádat
nejdříve ve lhůtě 6 měsíců před skončením platnosti dosavadního
občanského průkazu. Minimální doporučená doba pro podání žádosti o vydání občanského průkazu je 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Při pozdějším podání
žádosti již nelze občanům zaručit, že jejich občanský průkaz bude
vydán včas. Neplatný občanský průkaz může působit komplikace při přebírání poštovních zásilek nebo peněžních poukázek a při jiných úředních úkonech.
Žádost o vydání občanského průkazu lze podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gorkého 3037/2,
Moravská Ostrava nebo na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (např. Hlučín, Kravaře, Opava).
Při podání žádosti je nezbytné předložit platný občanský prů-
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kaz. Pokud již nebude dosavadní občanský průkaz při podání žádosti o vydání občanského průkazu platný, budou k prokázání totožnosti požadovány další doklady, např. cestovní pas, řidičský
průkaz, případně rodný list.
Občané, kteří se nemohou ze závažných důvodů na úřad dostavit a podat si žádost o vydání občanského průkazu (např. ze
zvlášť závažných dlouhodobých zdravotních důvodů), se mohou obrátit na Magistrát města Ostravy nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se zdržují, a požádat
o osobní návštěvu pracovnic úřadu v místě svého pobytu.
Za osoby omezené ve svéprávnosti k právním úkonům podá žádost opatrovník. Tyto osoby nemají povinnost mít občanský průkaz.
Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách
www.ostrava.cz. Termín osobní návštěvy na Magistrátu města
Ostravy si lze objednat prostřednictvím elektronického portálu SMO https://objednavky.ostrava.cz/eobs nebo přes Call
centrum na telefonních číslech 844 121 314 a 599 499 311.

NAŠE LÉKÁRNA V NOVÉM
ANEB

LÉKÁRNA NA MALÉ OBCI NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ.

Naše obec se rozrůstá, stále přibývají noví
obyvatelé, pro něž mohou být některé informace z nedávné historie zajímavé.
Určitě všichni
vědí, že v Opavské
ulici v budově, které
říkáme
„kulturní
středisko“ a ke kterému obec zajistila
pohodlný bezbariérový přístup, je v přízemí
umístěna
lékárna, kterou provozuje Mgr. Jan
Horák. Letos v létě
byl interiér modernizován a s citem zkrášlen. Zaznamenala jsem
velmi kladné ohlasy a navrhla jsem panu magistrovi, aby se s námi podělil o své dojmy,
postřehy, případně aby nás informoval o některých zásadních věcech, které se týkají lékárenského provozu. Položili jsme mu několik
dotazů a poprosili o reakci. A děkujeme za odpovědi.
Kdy jste v naší obci začal lékárnu provozovat?
Před skoro sedmi lety jsem dostal nabídku
prostřednictvím paní starostky, zda bych převzal provozování lékárny v obci po panu Mgr.
Hamplovi. V té době jsem měl lékárnu v centru
Ostravy a expandovat byla pro mě nová výzva.
Obec poskytla prostory za výhodných podmínek, takže jsem dlouho nemusel přemýšlet a rychle si vyřídil všechna potřebná
povolení. A tak už sedmým rokem tady, ve
Velké Polomi, úspěšně fungujeme.

Tvrdíte, že fungujete. Z médií často slyšíme,
že malé lékárny hlavně na vesnicích a menších
městech jsou ohroženým druhem.
Ano, v tomto máte zcela pravdu. Na vině
jsou hlavně dva faktory. Prvním z nich je rostoucí konkurence velkých řetězcových lékáren
(Dr. Max, Benu). Jejich cenové politice lze jen
těžko konkurovat. Nakupují centrálně a farmaceutické firmy jim tím pádem nabídnou
ceny, na které my malí nedosáhneme. Navíc
v České republice neexistuje žádná regulace
lékárenské péče, a tak se může stát, že skoro
ze dne na den se vám vedle lékárny otevře
další. Druhým faktorem jsou neustále se snižující celkové ceny léků, které vydáváme na
předpis.
Snižující se ceny? Od pacientů však neustále slyšíme nářky na velké doplatky. Jak to
tedy je?
Na začátek je třeba říct, že u cenotvorby
léků na předpis je lékárna omezena maximální
přirážkou, kterou pod hrozbou velké pokuty
nesmí překročit. Dále je třeba rozlišit celkovou cenu konkrétní krabičky léčivého pří-

pravku a doplatek. Celkovou cenu přípravku
tvoří úhrada zdravotní pojišťovny a případný doplatek. Vysvětlím vám to na konkrétním příkladu. Celková cena krabičky vašeho léku je
100 Kč. Pojišťovna uhradí 80 Kč, doplatek je
tím pádem 20 Kč. Je zde ovšem silný tlak vlády
v rámci úsporných opatření a šetření prostředků českého zdravotnictví na snižování nákladů na léky. To se projeví snížením úhrady

léčivého přípravku, a tím se zvýší doplatek. Farmaceutická firma pak (pokud uzná za vhodné)
sníží celkovou cenu léčivého přípravku tak, aby
se zachoval původní doplatek nebo ho úplně
zruší. Tím dojde k poklesu celkové ceny krabičky, ale i zisku lékárny z daného balení. Tento
proces se děje v posledních letech velmi často.
U některých přípravků se ceny snížily i o 90 %.

A jak je to s cenami u ostatního sortimentu?
Zde je situace o hodně jednodušší, protože není žádná regulace maximálních přirážek a ceny stanovuje sám lékárník dle svého
uvážení. Samozřejmě promítá do toho své
ekonomické možnosti a vlivy konkurence.
Jak je to ve vaší lékárně? Jak s tím bojujete?
Použila jste správně slovo boj. Bojujeme
doslova o každého zákazníka. Dnešní boj se
bohužel odehrává z velké části na poli cen
a množství reklamy v médiích. Naše lékárna
je součástí řetězce malých soukromých lékárníků pod názvem MOJE LÉKÁRNA. Toto
dobrovolné sdružení za nás u výrobců a dodavatelů vyjednává aspoň trochu srovnatelné
podmínky, a tím pro pacienty zajistí lepší ceny.
V dnešní době je to pro malé lékárny jediná
možnost, jak ekonomicky obstát.
Připravujete pro své pacienty i nějaké speciální cenové nabídky a akce?
Šestkrát do roka připravuji akčí nabídku na
vybrané produkty, kdy letáček s nabídkou je
roznášen všem obyvatelům obce do poštovních schránek. Samozřejmostí pak je i oblast
služeb pro pacienty.
Jaké služby nabízíte pro své klienty?
Jedinou možností, jak se vymezit proti konkurenci, je poskytování kvalitní lékárenské

péče a nabídnout pacientům různé doplňkové
služby. Máme k dispozici v dnešní době již nezbytné slevové zákaznické karty. Zdarma měříme krevní tlak, dále pak nabízíme konzultace
k užívaným lékům a také rádi poradíme bezdoplatkové varianty léků na předpis. Nabízíme
i službu dovozu inkontinenčních pomůcek pacientům až domů. Samozřejmostí je milý
a ochotný personál a příjemné prostředí.

Nový vzhled lékárny vám musím velmi pochválit.
Děkuji. V letošním roce jsem se rozhodl již
nevyhovující zastaralé prostory lékárny upravit.
Rekonstrukce obnášela výměnu staré podlahy,
malování a změnu dispozičního řešení. Zřízen
byl i dětský koutek na hraní pro čekající ratolesti našich zákazníků. Pacienti mají k dispozici i zásobník na vodu, který se nám velmi
osvědčil hlavně v letních měsících. Musím říci,
že se setkávám jen s pozitivním ohlasem,
a věřím, že pacienti k nám o to víc rádi budou
chodit. Musím také vyzdvihnout velmi vstřícný
přístup vedení obce k organizačnímu zajištění
a financování uvedených stavebních úprav.
Myslíte, že máte v něčem ještě rezervy?
Přiznám se, že někdy vnímám stesky pacientů na to, že ne vždy je vše hned skladem.
Jak jsem vysvětloval výše, je to jednoduchá
přímá úměra. Čím víc budou zákazníci chodit,
tím větší prostor budeme mít k tomu, abychom
rozšířili sortiment lékárny a případně lépe mohli
ovlivnit i ceny. Je třeba poznamenat, že záso-

bování lékáren dnes funguje velmi dobře a minimálně dvakrát za den jsou nám dodavatelé
schopni konkrétní lék dodat. Byl bych moc rád,
kdyby si obyvatelé Velké Polomi uvědomili, že
lékárna v malé obci není samozřejmostí a je
třeba ji podporovat, nejlépe tím, že budou využívat všech jejích služeb.

Blíže se Vánoce. Jak trávíte tyto svátky?
Mám vánoční svátky a dobu kolem přelomu
roku velmi rád. Svátky trávím společně v rodinném kruhu a Silvestr pak každoročně s přáteli na horách. Rád bych při této příležitosti
popřál všem našim zákazníkům, občanům
Velké Polomi i všem čtenářům krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok plný
zdraví, úspěchů a pohody.
Otázky pokládala Markéta Tvrdá, odpovídal
Jan Horák.
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VELKOPOLOMSKÉ VINOBRANÍ - TRADICE POKRAČUJE
Členové Sboru dobrovolných hasičů se letos rozhodli, že navážou na loňskou, úspěšnou, akci – VINOBRANÍ. Vzhledem k tomu,
že máme v obci nově zrekonstruovanou Sokolovnu, akce proběhla
8. října v jejím sále.
K vinobraní patří zejména dobré víno. To nám letos dodala společnost Víno Sýkora s.r.o. Je to rodinná firma zabývající se vinohradnictvím, vinařstvím a obchodem s vínem, která vznikla na
podzim roku 2001 a navázala tak na čtyři generace vinařících
předků.
Vzhledem k nejistému počasí jsme stánek s vínem umístili
v prostorách sálu, o jehož výzdobu se postarala Kristina Hahnová
s malými budoucími hasičkami Klárkou, Markétkou a Bětkou. Hasiči nabízeli osm druhů bílého a červeného vína a bílý a červený
burčák. Podle prodaného množství usuzujeme, že víno i burčák
všem chutnal. K dobrému vínu patří i dobré jídlo. Proto v naší nabídce byly taky klobásy, sýry a guláš. A pokud si někdo přál i něco
dobrého ke kávě, mohli jsme nabídnout skvělé koláče, které pro
nás upekla paní Naďa Honajzrová, a vynikající medovník z dílny
Katky Honajzrové. Protože jsme počítali s tím, že spolu s rodiči
přijde na naše vinobraní i spousta dětí, připravila si pro ně Klárka
Honajzrová zajímavou zábavu. Mohly si vyrobit pod jejím vedením
náramek z korálků. K dobré atmosféře přispěla Cimbálová muzika
z Háje ve Slezsku. Nadšení jejích členů z folklórní hudby se přenášelo i do sálu a mnozí si s nimi s chutí zazpívali. A i potom, kdy
cimbálová muzika přestala hrát, jsme poseděli u reprodukované
hudby v přátelském kruhu do pozdních nočních hodin.
Děkuji všem hasičům za perfektní organizaci celé akce a všem
velkopolomským občanům za účast na této akci. To, že jsme se

sešli v tak hojném počtu, nám dodalo elán do dalších akcí pořádaných v naší obci.
Zdeněk Hahn, starosta SDH Velká Polom

S EZÓNA J EZDECKÉHO KLUBU V ELKÁ P OLOM
Jak se vlastně dařilo členům Velkopolomského jezdeckého klubu na letošních
závodech? Tak právě to se vám pokusíme
přiblížit v krátkém shrnutí.

Klub letos reprezentovalo deset jezdců
se zhruba patnácti koňmi. Jako jiné roky
jsme závodili po celém území České republiky. Poměřit síly jsme ale byli také několikrát v zahraničí, v polských
Michalowicích, slovenském Šamoríně, či rakouském Ebreichsdorfu.
Na domácí půdě bylo jedním z důležitých
cílů sbírání kvalifikačních bodů v průběhu
sezóny a postup do finále Junior Cupu
v rámci Českého skokového poháru. To se
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podařilo hned dvěma jezdkyním, Magdaléně
Roubičkové v kategorii do 16 let a Nině Kaločové v kategorii do 25 let. Bohužel v samotném finále, jež se konalo v Olomouci,
se naše amazonky díky lehkým
zaváháním na parkuru neprobojovaly na stupně nejvyšší,
jako tomu bylo v letech předchozích. Do družstev na MČR
byla nominována Nina Kaločová.
I když podávala nejlepší výkony ze severomoravského
družstva, na medaili dosáhnout
nestačily. Z oblastního mistrovství jsme dovezli jednu stříbrnou medaili v kategorii
mladých jezdců a páté místo
v kategorii juniorů.
Jedním z důležitých termínů byly také
domácí jezdecké a vozatajské závody,
které se vydařily i přes malou nepřízeň počasí a naši jezdci byli mnohokrát k vidění
při dekorování.
Do klubu také letos přibyla spousta nových, začínajících dětí z Velké Polomi a okolních vesnic. Ty se zatím jen seznamují
s koňmi a učí se jezdit, ale třeba se časem
také přidají mezi závodní jezdce. Od nového
roku také Jakub Ludvík plánuje vrátit se

domů po dvou a půl letech v zahraničí, kde
se jako závodní jezdec zdokonaloval v parkurovém ježdění a výcviku mladých koní.
Děkujeme za podporu především Obci
Velká Polom, všem našim partnerům a příznivcům, díky kterým může tento sport a záliba ve Velké Polomi nadále vzkvétat.
Eva Ludvíková

Často se při nabídce členství v Senior
klubu vrstevníkům setkávám s úsměvnou
reakcí: „Já přece ještě nejsem tak starý(á),
abych musel(a) chodit mezi důchodce, staré
babky a dědky!“ Omyl, sebeklam a výmluva.
Jako by bylo něco abnormálního a ponižujícího trávit volné chvíle s vrstevníky a přáteli
také někde jinde než u piva či doma u televize. Nebo je to tak nepohodlné posedět,
„pokecat si“ a v programové části se poučit
či pobavit, případně podílet se na organizaci
různých aktivit nebo si vyrazit na zájezd?
Jediným objektivním faktorem při posuzování toho, kdo je senior, se stal kalendářní věk jedince. Kalendářní věk je
relativně jednoduše statisticky podchytitelný. Nejobvyklejší věkovou hranicí je věk
60 - 65 let, ale mnoho komerčních služeb
se nabízí již pro seniory s označením 55+.
Definice, kdo je to vlastně senior, se
různí podle úhlu pohledu.
Rada seniorů České republiky s.s. připravila již v roce 2015 návrh zákona o podpoře
záležitostí starší generace, tzv. Zákon o seniorech. Za seniory jsou pro účely návrhu tohoto zákona považovány osoby české státní
příslušnosti nebo státní příslušníci ostatních
států s trvalým pobytem na území České republiky, které:
a) pobírají starobní důchod, nebo
b) dovršily seniorský věk. Za seniorský
věk se podle tohoto zákona rozumí dovršení
60 roků u žen a 63 roků u mužů.
Jiná definice zase říká, že senior je
starší člověk, ale také nejstarší a zpravidla
vážený člen nějakého společenství.
Ale stále platí to známé „Každý je tak
starý, jak se cítí“. Takže se setkáváme se čtyřicetiletými „seniory“ a s osmdesátiletými
„mladíky“. Hádejte, kteří jsou členy různých
Senior klubů, včetně toho našeho?
Se stářím přicházejí i změny – kromě fyzických a psychických také socioekonomické, například mezi hlavní změnu patří
odchod do důchodu a s tím spojený úbytek
finančních zdrojů. V souvislosti s odchodem
do důchodu se také omezuje kontakt s bývalými spolupracovníky. Senioři najednou
mají spoustu volného času, který se musí

Školní parlament
Motto:
Kdo věří tomu, že život je jen náhoda,
která se mu děje, obelhává sám sebe.Takový
člověk bude jen obětí soukolí života, dokud
nebude ochotný převzít plnou odpovědnost
za svůj život. Přijměme plnou odpovědnost za
svůj život, protože nikdo jiný to za nás neudělá.
Protože považujeme za velmi důležité
začít u dětí co nejdříve se vštěpováním odpovědnosti za sebe sama, za svůj život, činy
a chování, rozhodli jsme se v letošním roce
založit v naší škole Školní žákovský parla-

SENIOR NENÍ JENOM DŮCHODCE
naučit využívat. Sociálními změnami v životě
seniora mohou být i ztráta soběstačnosti,
závislost na pomoci druhých, sociální izolace, týrání a zneužívání seniorů.
Hlavním cílem seniorských organizací je proto ochrana práv
a oprávněných zájmů seniorů, poskytování informací a péče o seniory, organizování vzdělávacích,
osvětových, společenských, kulturních, sportovních, rekreačních,
ozdravných a dalších volnočasových aktivit seniorů.
Senior klub Velká Polom z.s.
se snaží svou činností naplňovat
toto poslání. Základem činnosti
klubu jsou pravidelná setkávání
členů v klubovně, pro kterou se
ujal, dnes už zažitý, název Seniorka, v suterénu kulturního střediska. Tato setkání probíhají
pravidelně každý čtvrtek (mimo období
prázdnin a státních svátků) v podvečer a
stala se oblíbeným místem nejenom „posezení a povídání“, ale také zábavy a poučení.
Každé sezení má totiž v úvodu svou programovou část, kdy se konají různé přednášky,
prezentace či promítání dokumentů, pak
probíhá volná diskuse a zábava.
Rada Senior klubu se snaží připravovat
pro tato sezení atraktivní a zajímavou programovou nabídku. Posuďte sami.
Jenom v průběhu druhého pololetí letošního roku od konce prázdnin proběhlo
deset posezení, kde jsme přivítali např. bylinkáře Karla Štenbaura, shlédli několik dílů
ze série relaxačních filmů „Fascinující příroda“ či dokument „Babské hody“ apod.
Seniorka se tak stala centrem klubového
dění a pravidelně ji navštěvuje většina našich členů, jejichž počet se stále pohybuje
okolo čtyřicítky.
Jednou z nejpopulárnějších akcí jsou
společné výlety a zájezdy. Společně jsme
navštívili operetní představení Evita. Dle pochval všech účastníků byl mimořádně úspěšný i jednodenní zájezd do Velkých Losin
ment, který je tvořen zástupci 2. – 9. tříd.
Smyslem parlamentu je umožnit žákům
podílet se na chodu života školy, učit se lepším komunikačním dovednostem mezi sebou
i s dospělými, tolerovat se a respektovat navzájem. Chceme, aby i děti přebraly alespoň
část zodpovědnosti za školní i mimoškolní
aktivity, aby si vyzkoušely role a pozice, se
kterými by se mohly později setkávat ve
svém životě či při výkonu svých povolání.
Ideální by bylo, kdyby si žáci díky školnímu
parlamentu uvědomovali své přednosti, nedostatky, ale také možná úskalí, se kterými
se mohou v životě potkat, až budou jednat

(soukromá papírna) a na Flóru Olomouc.
Velmi úspěšně proběhl i náš druhý Senior
den v Sokolovně, který již tradičně pořádáme
k Mezinárodnímu dni seniorů a výročí zalo-

žení klubu. Vrcholem velmi atraktivního a kvalitního programu bylo vystoupení moderátorky
Zuzany Bubílkové.
Další informace získáte na našich webovských stránkách (www.senior-klub-velkapolom.eu) a na vývěsce na autobusovém
stanovišti.
Značný a stále narůstající rozsah organizační práce při přípravě klubových akcí
vyvolal nutnost změn v Radě klubu, ve
které nyní pracují Ing. Radim Holeček,
Věrka Fialová, Anička Fochlerová, Věrka
Mučková a Jaromír Vrkoč.
Velký dík patří Obci Velká Polom, která
podporuje naši činnost dotací, bez které bychom naše největší akce stěží uskutečnili.
Jak je vidno, je co nabídnout a je čím se
pochlubit. Srdečně Vás zveme mezi nás,
dveře máte kdykoliv otevřené. S přáním klidného prožití a bohatých Vánoc a mnoha
štěstí a zdraví v novém roce 2017
Váš
Ing. Radim Holeček
předseda Senior Klubu z.s.

sami za sebe. Bez pomoci rodiny nebo učitelů.
Budeme usilovat o to, aby žáci přebírali
odpovědnost za své činy, pomáhali ostatním
s realizací společné práce, uměli obhájit svůj
názor nebo přijmout názory druhých, i když s
nimi nesouhlasí. Hlavním smyslem školního
parlamentu je tedy vychovávat děti v duchu
základních DEMOKRATICKÝCH principů.
Pokud vás školní parlament oslovil, můžete sledovat informace z jednotlivých zasedání na školních webových stránkách.
Mgr. Renáta Bittová
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Mým cílem v životě je přinést Kristův pokoj,
Moji milí farníci a čtenáři Bumerangu, je to téměř půl roku, kdy
jsem začal být farářem farnosti Velká Polom a zároveň Vaším občanem. Myslím si, že to můžu tak napsat, protože to také tak cítím. Cítím
se u Vás jako doma. Hodně mě potěšilo a taky Vám děkuji, že jste mě
tak srdečně přijali.
Můj předchůdce P. Mgr. Mariusz Banaszczyk se o farnost dlouho
obětavě staral. Nyní působí ve farnosti Zlaté Hory a stal se rektorem
poutního místa Maria Hilf. Spolu s farníky jsme ho již byli navštívit.
Děkuji mu za vše, co ve farnosti během své obětavé služby vykonal.
Byl jsem požádán váženou paní starostkou, abych Vám napsal něco
o sobě, popsal dosavadní životní příběh, jaké jsou mé kořeny, plány…
Světlo světa jsem spatřil v neděli 30. června 1974 v pravé poledne
v českotěšínské nemocnici. K tomu snad jen jednu zajímavost: téhož
dne ve stejný čas asi 500 m dál ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova v Českém Těšíně přijímali svá kněžská svěcení čtyři známí
kněží: P. Miloslav Gandera, P. Mons. Rudolf Sikora, P. Petr Černota a
P. Mons. Adam Rucki.
Dětství a mládí jsem prožil v Těrlicku, kde dodnes žijí mí rodiče a
sourozenci. Můj otec František je již v důchodu, celý profesní život
pracoval na Dole Darkov. Maminka Hedvika, také důchodkyně, pracovala jako zdravotní sestra v Nemocnici s poliklinikou v Českém Těšíně a v psychiatrické ambulanci. Mám dva sourozence. Sestra
Daniela je vdaná, bydlí v novém rodinném domě v Těrlicku a momentálně je na mateřské dovolené. Má dvě děti - Šimo a Aničku. Bratr
Česlav pracuje jako IT technik v jedné firmě v Praze.
První stupeň ZŠ jsem navštěvoval v Těrlicku, druhý na ZŠ v Českém Těšíně. V roce 1988 jsem nastoupil na Střední odborné učiliště
v Havířově, obor elektrotechnika-slaboproud. Studium na střední
škole jsem ukončil maturitou v roce 1992. Pak přišlo období práce:
v období let 1992 - 1994 jsem pracoval jako provozní elektrikář na
Dole Darkov. Mezitím jsem absolvoval večerní studium oboru sdělovací technika.
Od dětství jsem pravidelně chodil do těrlického farního kostela.
Zhruba v sedmnácti letech jsem začal chodit do farní scholy. V té době
jsem se začal zúčastňovat setkání Společenství mladých na faře. Tam
jsem se dostal i k duchovní četbě. V té době jsem začal také ministrovat a meditovat.
Takový větší zlom nastal v roce 1992, bylo to o Slavnosti seslání
Ducha svatého, díky slovům evangelia sv. Jana (20, 19-23): “Přijměte
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Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny, komu
je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“. Náhle jsem si uvědomil, jak
málo je kněží v naší vlasti, jak málo je služebníků, schopných a oprávněných plnit tento Ježíšův příkaz…
Takto si mne Bůh více přiblížil k sobě. Příkladem pro mě byl i tehdejší těrlický farář, P. Marcel Tesarčík, pozdější generální vikář Diecéze, který mne duchovně vedl. Vážil jsem si i např. toho, jak se staral
o tehdy nemocného a starého emeritního kněze, P. Dominika Piechaczka, a vůbec, jak působil a vystupoval. Mé rozhodnutí pomalu
uzrávalo do r. 1994, kdy jsem podal přihlášku do Teologického konviktu v Litoměřicích, kde jsem pobýval do léta roku 1995.
V letech 1995-2000 jsem studoval teologii na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a bydlel v Arcibiskupském kněžském semináři tamtéž. Dne 22. června 2000 jsem
z rukou Otce biskupa Františka Václava Lobkowicze přijal spolu s dalšími třemi spolubratry jáhenské svěcení v opavské konkatedrále.
Pak následovalo zajímavé období, rok klasické základní vojenské
služby, kterou jsem začal 3. července 2000 nástupem k vojenskému
útvaru 1337 Bohuslavice nad Vláří, asi 5 km od Luhačovic. Tam jsem
měl na starosti proviantní zabezpečení na strážní rotě, která hlídala
nechvalně známé muniční sklady ve Vrběticích. Původně jsem měl být
po přijímači převelen do Hodslavic u Nového Jičína, ale díky třem litrům slivovice z toho nakonec sešlo. Byl to samozřejmě příběh pro zasmání… Ve svém volném čase, na vycházkách, jsem chodil jako jáhen
do blízké farnosti Slavičín, kde jsem například chystal k biřmování 97
mladých lidí, dále kázal, křtil, pohřbíval, oddával. Slavičínský farář
P. Bohumil Zapletal i tamější farníci si mě celkem oblíbili a bylo jim líto,
kdybych měl odejít k jinému útvaru, do uváděných Hodslavic.
Časem jsem začal vodit do kostela třicet až čtyřicet vojáků najednou, což byl dosti nezvyklý jev. Ne že bych měl takové výsledky v pastoraci, ale vycházky do kostela se po počátečních obtížích povolovaly
bez problémů a kdykoliv, kdežto do hospody nikoliv. A vojáci v mé
rotě, asi jen z 10% praktikující katolíci, se rádi dostali ven, například
zatelefonovat si apod. Kromě toho jako kytarista jsem je uměl oslovit i ve volném čase, občas jsme něco zazpívali.
A tak se slavičínští farníci vydali zeptat jednoho pana velitele, jak
by se dalo zařídit mé celoroční působení ve farnosti… Bylo jim s velkou mírou recese řečeno, že by to vyřešily tři litry domácí slivovice. Ta
byla promptně dodána, a tak jsem farnost Slavičín a VÚ 1337 Bohu-

radost a svátosti každému, koho potkám
slavice nad Vláří opouštěl ve středu 27. června 2001… Za tři dny, v sobotu 30. června 2001, v den svých 27. narozenin, jsem z rukou Otce
biskupa Mons. Františka Lobkowicze přijal v ostravské katedrále Božského Spasitele kněžské svěcení. Po obědě téhož dne mi Otec biskup
sdělil, že mým prvním působištěm bude farnost Třinec.
Po třech letech kaplanování mi byla přidělena farnost Skalice
u Frýdku-Místku, jejíž součástí jsou i Baška a část Raškovic. Také mi
byla svěřena pastorace ministrantů v Ostravsko-opavské diecézi. To
obnášelo organizování víkendových akcí Minifor se studenty UP Olomouc, táborů pro ministranty, turnajů ve fotbale, florbale a ministrantské poutě na různých místech Moravskoslezského kraje. Tuto
službu jsem vykonával dvanáct let. Mým cílem v životě je přinést Kristův pokoj, radost a svátosti každému, koho potkám. Doufám, že se mi
to daří…
Jsem sportovně založený člověk. Byl jsem členem skautského oddílu, kde mám přezdívku Bělásek, protože jsem nosil vždycky bílé
tričko. Také jsem byl postupně členem sportovních oddílů Baník Havířov ve stolním tenise a v házené, Baník Karviná v horolezeckém oddílu,
za TJ Sokol Baška jsem hrál florbal a sedm let jsem trénoval děti ve
florbale v sokolovně v Bašce. Rád hraji fotbal, hokej, volejbal, tenis
nebo stolní tenis. Rád jezdím na kole, miluji přírodu, byl jsem s partou
kamarádů na několika výstupech nad 3000 metrů v italských Dolomitech, rakouských Alpách, také na jednom trekkingovém výstupu kolem
Annapuren v Himalájích, kde jsme se dostali do výšky 5600 m n.m.
s 20 kg zavazadlem na zádech. V ČR jsem prošel snad všechny hory.
Také hodně čtu, nejraději poezii. Rád zpívám, hraji na kytaru. Mám
rád dobrou a kvalitní hudbu, nemám vyhraněný žánr, někdy si poslechnu klasiku a někdy rock, folk nebo country. Nekouřím, z alkoholu si dám jen občas pivo na trávení. Jsem mobilní, mám Škodu
Octavii, takže snad dojedu všude, kde mne bude třeba.
Nemám rád lidskou hloupost, přetvářku a neupřímnost. Nemám
rád lidi, kteří hodně mluví, hodně kritizují, ale prakticky nic pro danou
věc nejsou schopni udělat. Mám rád upřímnost, lidi s pozitivním pohledem na svět a na život.
Kněz by měl být „prodavačem“ radosti. Tedy přesněji prodavačem
Radostné Zvěsti. Žijeme v době radikální plurality, kdy na jednu stranu
se mladí ptají po smyslu života a na druhou stranu kapitulují na toto
téma. Raději se tím netrápí. Mladí častokrát odmítají nějaký systém
a totalitarismus, mají rádi svobodnou volbu. Náboženství chápou jako
zboží v supermarketu, které si mohou vybírat podle libosti mezi
mnoha jinými, často velice světskými a profánními nabídkami. Aby
volili správně, musíme jim pomoci – my starší, rodiče, učitelé. Od nás
musí neustále přicházet nabídky k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Doba, kdy jako věřící jsme byli zavřeni do kostelů a na fary, je
již naštěstí pryč. I ten nejobyčejnější člověk, stejně jako velký inteligent, má dostatek darů od Boha k tomu, aby byl šťastný a jednou se
dostal do nebe.
Rád vyprávím příběh, jak jsem pohřbil mobil... Bylo to na pohřbu
pana K. Byl to vzácný člověk a kdysi v době totality, za kaplanování
P. Mons. Adama Ruckého, se u pana K. v bytě 2+1 několikrát uskutečnilo společenství mládeže čítající 40 osob. Smuteční obřad probíhal důstojně a bez problémů. Byla mše svatá, pak průvod ke hrobu
a teď to nastalo. Pohřební služba umístila rakev na lišty, obvázala ji
popruhy a zaujala důstojný postoj, pak přišlo několik slov a požehnání
hrobu, do kterého bude tělo zesnulého uloženo. Protože pan K. měl
velice silnou postavu, pracovníci pohřební služby požádali pana
R. o odstranění lišt, aby mohli rakev spustit do jámy, a to slovy: „Ty
mladý, pomoz nám s těmi deskami…“ To bylo ještě v klidu, ale až se
pan R. naklonil nad jámou, aby odstranil lišty, vypadl mu z náprsní
kapsy dva dny nový mobil přímo do hrobu. Jelikož trošku poprchávalo, tak to udělalo žbluňk. Pan R. to slovně ohodnotil: „A je po parádě!“ A také bylo definitivně po důstojné atmosféře. Nenápadně jsem
si zakryl tvář knihou obřadů a nebyl jsem jediný, kdo se snažil zabránit explozi smíchu. Zbytek obřadu pak proběhl bez problémů. Rakev

dodnes spočívá na exponátu nejmodernější techniky. Při vykopávkách
za několik století se budou divit, co všechno si brali důchodci kolem
roku 2000 do hrobu…
Faráři se po nějakém čase mění. Já říkám, že je to s námi jako
s dětmi, když se hraje hra vadí - nevadí. Já jakožto trochu v pubertě
(knězem jsem jen 15 let) odpovídám: mi změna působiště nevadí.
Lidé na Ostravsku jsou podobní lidem na Frýdecku. Akorát oblíbené
pivo Radegast budu asi muset vyměnit za Ostravar a místo na hokej
do Třince budu jezdit do Vítkovic. Co udělám ve farnosti, to bude fungovat, co neudělám, to fungovat nebude, nebo to udělají jiní. Jde o to,
abych to, co je ve farnosti Velká Polom dobré a co zde dobrého zanechali faráři přede mnou, nepokazil. Postupně se zde budu snažit
vás všechny slušně zdravit, seznamovat se s vámi, radovat se ve vašich radostech, plakat nad vašimi strastmi a naplňovat vaše potřeby.
Každopádně se budu snažit být hodný a mít všechny zdejší lidi rád.
Jak to nakonec dopadne, to se pozná, až z Velké Polomi budu jednoho
dne odcházet. Mé první kroky směřovaly během prvních pěti měsíců
působení ve Velké Polomi na faru a do kostelů, do některých vašich
domovů a na úřady.
V kostele sv. Václava proběhla zdárně generální oprava varhan Rieger Kloss. Op. 3059 za 355 341 Kč. Opravu, která trvala čtyři měsíce,
provedli varhanáři Ing. Petr Bednář a Petr Strakoš. Chtěl bych poděkovat zastupitelstvu obce Velká Polom v čele s paní starostkou Ing.
Ludmilou Bubeníkovou za dar na opravy. Bez tohoto daru by nemohla proběhnout generální oprava varhan v takovém rozsahu a tak kvalitně. Doufám, že i nadále zůstane zastupitelstvo obce nakloněno
k opravám kulturních památek v naší obci. Je to dědictví našich otců,
o které je třeba neustále pečovat a zvelebovat je. Chtěl bych také za
dary na opravu poděkovat všem farníkům, skautům, také za brigády
v kostele a v okolí fary, kdy v čele s paní Marií Hahnovou odpracovali
neskutečné množství brigádnických hodin zcela zdarma. Děkuji taky
panu varhaníkovi Ing. Vladimíru Pavlíkovi za dohled nad opravami
varhan a obětavou službu varhaníka. V tomto roce se významně podílel na vydání publikací, které budou sloužit varhaníkům a sborům
v celé ČR.

Přeji všem lidem dobré vůle hojnost Božího požehnání, hodně
štěstí, zdraví, klid a mír o vánočních svátcích i po celý nový rok 2017.
P. Mgr Radek Drobisz, farář
(www.farnost.velkapolom.cz, tel.739002769)
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R ECYKLOH RAN Í

ČAS ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Dny se krátí, začíná brzy tma a doma nastává uklízení, pečení a přípravy na Vánoce.
K této době patří i adventní věnec a vánoční výzdoba. Jako každý rok i letos ZŠ Velká
Polom uspořádala dílnu zaměřenou na výrobu
adventních věnců a vánočních dekorací. V příjemném prostředí si všichni přítomní vyzkoušeli vyrobit vlastní věnec za pomoci svých dětí
a jejich fantazie. Atmosféra byla úžasná, za doprovodu koled vznikaly opravdu krásné
kousky. A jaká barva svíček je letos in? To je
pouze na Vás!
Šťastné a veselé Vánoce přeje kolektiv učitelů 1. stupně

LYŽAŘ S KÝ

I v letošním školním roce naše škola pořádá
lyžařský kurz pro žáky 7. – 9. tříd v termínu
13. - 17. 2. 2017. Chystáme se do Malenovic na chatu P. O. M. A. Věříme, že počasí nám
přichystá bohatou sněhovou nadílku a děti si užijí lyžování i zábavné aktivity, které pro ně
připraví naši učitelé.

KURZ BUDE

P ŘIKRMOVÁNÍ PTÁČKŮ
Před dvěma lety se mnoho rodičů zapojilo s dětmi do školní soutěže o nejkrásnější
krmítko. Nemůžeme se divit, že si pak děti
odnesly svá krásná krmítka na své zahrady
nebo okna, protože výrobky byly opravdu
nádherné.
Asi sedm dětí nám nechalo krmítka ve
škole a my je pravidelně v listopadu věšíme
na školní zahradu a ptáčky po celou zimu
přikrmujeme. Tedy alespoň se o to snažíme.
Prosíme Vás touto cestou o pomoc s přikrmováním přezimujících ptáků. Nejvíce byste
nám pomohli zakoupením potravy pro
ptáčky, aby je děti mohly přikrmovat a pozorovat jejich krásu.
A co mají přezimující ptáci rádi? Třeba
sýkorky, brhlíci a strakapoudi mají rádi lojové koule a slunečnicová semínka, hýli,
čížci, pěnkavy, vrabci a stehlíci také směsi
semínek a vločky, kosi, drozdi a sojky dokonce rádi i rozinky. Budeme vám za ptáčky
vděční za jakoukoliv dobrotu. Moc děkujeme.

T HE ACTION
V listopadu žáci 8. a 9. A zhlédli v Kulturním domě Vítkovice multimediální divadelní
představení The Action, jehož cílem je prevence rizikového chování v silniční dopravě,
prevence užívání alkoholu a jiných omamných
látek před řízením motorových vozidel. Až
potud vše zní jako běžná bezpečnostně informační akce, ale to, co žáci viděli, bylo vše, jen
ne nudné školní představení.
Jedinečnost projektu spočívá v tom, že pracuje s přesně danou cílovou skupinou a používá
přitom moderní komunikační prostředky srozumitelné teenagerům a mladým lidem. Pomocí
specifických uměleckých prostředků a dějových
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A BY

Žáci naší školy se už sedmým rokem zapojují do programu RECYKLOHRANÍ.
Některé třídy plní různé úkoly z oblasti
ekologie, třídění odpadů apod., ale především se účastníme programu tím, že
sbíráme použité baterie, mobilní telefony
a drobné elektrospotřebiče. Za pět let
naše škola odevzdala k recyklaci 1 480 kg
baterií a téměř 100 ks mobilů. Odevzdané
kilogramy se přepočítávají na body, které
v závěru školního roku „směňujeme“ za upomínkové předměty, sportovní potřeby nebo
deskové hry pro děti, které se do sběru zapojily. Baterie i drobné elektrospotřebiče
mohou děti nosit každou středu do třídy 4.B
nebo je nechat na vrátnici školy, odkud si je
převezmeme. Děkujeme všem dětem za jejich aktivitu a rodičům za to, že své děti vychovávají k ochraně našeho životního
prostředí.
Mgr. Denisa Thiemelová

BY LO B E Z P E Č N Ě P Ř E D Š KO LO U

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o pomoc při řešení dopravní situace, která nastává každý pracovní den v době mezi 7:30 - 8:00 u naší školy. V této době do školy přichází největší počet dětí. Naše parkoviště má velmi omezenou kapacitu, a proto zde
nastávají různé kolizní situace.
Nejednou jsem byl svědkem, kdy se auta navzájem vyhýbají s minimálním odstupem,
děti probíhají mezi auty a obzvlášť z větších aut je možné malé dítě přehlédnout. V tuto
dobu také probíhá zásobování školní jídelny, které ne vždy lze naplánovat na přesnou hodinu dodání.
Pojďme tedy společně zkusit vymyslet, jak celou situaci řešit dřív než nějaká kolizní
situace ohrozí zdraví dítěte.
Je na zvážení spousty z Vás, zda je nutné, abyste vaše dítě přiváželi téměř až před
školu, zda byste raději nemohli zastavit na velkém prostranství u motorestu a krátkou stometrovou ranní procházkou doprovodili dítě ke škole, nebo jen z auta dohlédli, zda vaše
dítě bezpečně přešlo na chodník směřující ke škole.
Škola věnuje bezpečnosti vašich dětí maximální pozornost. Pro jejich bezpečnost
máme ve škole zřízenu pracovní pozici vrátný, který má za úkol nepustit do budovy školy
cizí dospělé osoby. Také jsme požádali Policii ČR o pomoc s ranním dohledem na parkovišti. K těmto krokům ze strany školy je ale potřeba přidat i ten vstřícný krok z vaší
strany. Nechci tímto říct, že parkování u motorestu je jediné možné řešení. Pokud Vás napadá jiné vhodné řešení situace, určitě nám ho prosím sdělte.
Udělejme společně školu a vše s ní spojené pro vaše dítě bezpečnou.
Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy
zvratů je divák vtažen do příběhu a emocí, které
se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody,
ale i po ní. Následně je seznámen s možnými
dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní
nehody po zbytek jejich života.
Bezstarostný svět, který mladí lidé znají
z televize, reklam, filmů a počítačových her,
je konfrontován s realitou opravdového života zasaženého dopravní nehodou. Pomocí
moderních uměleckých prostředků a dějových
zvratů je divák vtažen do příběhu a emocí, které
se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Divák je seznámen s možnými
dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní
nehody po zbytek jejich života.

Průběh multimediální show nabízí silný
emotivní prožitek a seznamuje diváky s reálnými dopady dopravní nehody na oběť, ale také
na další osoby v jejím okolí. Forma preventivního působení, kterou používá projekt TheAction New Generation, je velmi specifická.
Nesnaží se poučovat o tom, jak se má účastník silničního provozu chovat, ale přímo ukazuje, jaké jsou důsledky nezodpovědného
chování řidičů.
Naši žáci odcházeli ze show zaskočeni tím,
jak moc se jich vše, co viděli, dotklo. Velmi záživnou formou byli poučeni o dopadech nezodpovědného chování. Kéž by bylo více
takových smysluplných projektů, kterých by se
naši žáci mohli zúčastnit.
Mgr. Michaela Friedecká

Š KOLN Í

D R UŽ I NA STEJ NÁ , ALE I J I NÁ

Ve školní družině se snažíme o překlenutí skoku mezi výukou a volným časem
dětí. Náplň školní družiny je tomu uzpůsobena. Skládá se z činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové a přípravy na vyučování.
Naším cílem je výchova žáků a vytváření jejich kladných návyků na vhodné využívání
volného času. Již třetím rokem máme ve
školní družině 120 dětí ve čtyřech odděleních. V letošním roce nastoupilo do školní
družiny 50 prvňáčků, 28 druháků, 32 třeťáků a 10 čtvrťáků. Při tomto počtu se nám
podařilo oddělit prvňáčky od ostatních ročníků, což bylo nezbytné pro vhodný přístup

k dětem v prvních ročnících. Jsou pro ně vyhrazeny dvě místnosti. V nich si děti hrají,
vyrábějí a odpočívají. Zároveň využívají keramickou dílnu, tělocvičnu, sportovní halu,
navštěvují knihovnu. V družině jsou děti vedeny k samostatnosti, odpovědnosti a roz-

vržení povinností v protikladu k volnému
času. Jejich úkolem je týdenní plnění úkolů
tvořených omalovánkou, výrobkem, splněním aktivit jimi vybraného zájmového
kroužku a pracovním listem podporujícím
zvládnutí aktuálního učiva. Pro tyto úkoly
jim byla vytvořena nástěnka, kde si mohou
sami zkontrolovat vlastní píli. Mimo to se
snažíme udržovat kontakt s knihou v podobě četby charakteristik pohádkových postav, které jsou doloženy na konkrétních
pohádkách a doplněny jejich vlastním výrobkem s pohádkami souvisejícím. Starším
ročníkům je přidělena sálová učebna, která
svými parametry a vybavením odpovídá potřebám těchto žáků a také jejich počtu (70
dětí), ale nese i určitá negativa. Mezi ně
patří snížená možnost individuálního přístupu k jednotlivým dětem a největší nevýhodou je hladina hluku, která je způsobena
horší akustikou místnosti. Na druhou stranu
pozitivně hodnotíme možnost komunikace
a navazování kamarádských vztahů mezi
dětmi různých ročníků. Po dopolední výuce
ve škole nemůžeme po dětech požadovat,
aby ihned po vyučování přišly do družiny,
byly potichu a poslouchaly. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli pro změnu. Původním záměrem byla práce všech oddělení dle jednoho tematického plánu. Podle něj se řídí

první ročníky. Plán starších ročníků je nově
celoroční a nese se v duchu cestování
kolem světa. Děti „cestují“ po nejrůznějších
státech světa, kde je v každé zemi čeká několik úkolů. Jedná se o úkoly tematicky vystihující právě danou zemi. Děti pracují ve
skupinách, které jsme poskládali tak, aby
docházelo ke spolupráci a komunikaci mezi
ročníky. Začátky byly náročné, avšak postupem času se děti naučily spolupracovat.

Výsledky své práce mohou vidět v tzv. Cestovatelském deníku, kde si ukládají své výtvory. Úkoly jsou většinou zaměřené na
tvořivost, ale také se skládají z vědomostních kvízů a zajímavostí, které musí dohledat v knihách školní družiny.Naším hlavním
záměrem je spokojenost dětí a splnění
námi vytyčených cílů. Věříme, že se nám to
podaří.
Magdaléna Gorpielová, vedoucí školní
družiny

F LORBAL HRÁT OPRAVDU UMÍME
Naše škola se zúčastnila okresního kola poháru ve florbalu, které proběhlo v Ostravě. Sestavili jsme chlapecký i dívčí tým žáků ze
4. – 5. tříd. Týmy chodily poctivě trénovat ráno před vyučováním a dobrá příprava se nám vyplatila. Dne 9. listopadu odehrály turnaj dívky
ve složení Natálie Měchová, Jasmína Krištofová, Zora Demlová, Michaela Boleslavská, Karolína Světlíková, Lucie Ruferová, Viktorie
Znášiková a Anežka Gojová. Dívky vybojovaly krásné 2. místo. Dne 23. listopadu se konal turnaj chlapeckých týmů. Náš tým se umístil na 3. místě, a to ve složení Jindřich Josl, Martin Válek, Lukáš Říman, Jakub Žůrek, Jonáš Kopřiva, Adam Rychlý, Vojtěch Tvrdý, Samuel Šumný a Daniel Válek. I když jsme neobsadili postupová první místa, určitě jsme neudělali žádnou ostudu. Žáci si turnaj užili a po
chodbách bylo slyšet, že „nějaká“ Velká Polom porazila ostravské školy. Všem žákům patří naše poděkování za reprezentaci školy.
Mgr. Klára Jahnová

PAPRSEK V B OHUŠOVĚ
Jako každoročně na podzim vyrazil
dětský pěvecký sbor PAPRSEK na třídenní soustředění do Bohušova na
Osoblažsku. Připravili jsme se na vystoupení, která nás v budoucnu čekají.
Jako první to bude již tradiční koncert
v Domě s pečovatelskou službou ASTRA
a oblastní i regionální soutěže a přehlídky
sborů.
V letošním roce jsme v průběhu soustředění uspořádali školní kolo pěvecké
soutěže SKŘIVÁNEK. Děti soutěžily ve
dvou kategoriích. Výsledky:

Kategorie 5. a 6. třídy:
1. Barbora Strnadová
Vendula Kozyková
2. Karolína Šindlářová
3. Kateřina Hablawetzová
Zora Demlová
Kategorie 7. a 8. třídy:
1. Nela Fochlerová
2. Simona Šindlerová
3. Tereza Línová
Těšíme se na hezké zážitky v nové
sezoně.
Mgr. Jitka Švidrnochová
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B ILANCUJEME 21. V ESNICKÉ
Poslední reportáž ze soutěží VSH jsem stihl
napsat do dubnového Bumerangu. Uplynulo sedm
měsíců a rázem je tu zase čas bilancování a hodnocení končícího roku, a to nejen na poli sportovním. To se ale z pohledu uplynulého 21. ročníku
VSH hodnotí velmi dobře – po dvouleté odmlce
se nám podařilo dosáhnout na již 14. celkové vítězství v této soutěži!!!
Na internetových stránkách soutěže
(WWW.VSHRY.CZ) najdete kompletní historii
nejen posledního ročníku, ale celé soutěže. Letošní souboje na sportovním poli byly okořeněny
konkurencí nových účastníků – Klimkovic, Polanky
nad Odrou a Olbramic. Všichni přispěli k oživení
celé soutěže a Klimkovice do poslední soutěže
usilovaly o celkové prvenství. O tom se rozhodo-

valo v sálové kopané a šanci na celkové vítězství
ještě před touto soutěží mělo pět obcí! Štěstí podpořené kvalitním výkonem se nakonec přiklonilo
na naši stranu a turnaj v sálovce jsme vyhráli
před Horní Lhotou a Klimkovicemi bez jediné
prohry a dokonce bez obdržené branky. Tu hájil
Lukáš Kozelský (Saki) a v poli bojovali Martin
Mučka, Jan Němec, Tadeáš Dyntar, Vojta Vaněk
a Honza a Jirka Stadtherrovi.
Vítězství v kopané navázalo na předchozí úspěch střelců za vzduchovky, kteří v Olbramicích ve
složení otec a syn Markovi, Luboš Kabeláč a Mirek
Tvarůžka jasně porazili rivaly z Krásného Pole
a Dolní Lhoty a v pořadí jednotlivců obsadili
2., 3. a 4. místo!
Říjnový termín patřil cyklistice a závodu v rámci
Plesenské stezky. Naši ve složení Hurník Michal,
Dostál Jakub a Kadula Jirka obsadili nakonec
5. místo těsně za čtvrtou Dolní Lhotou.
V září jsme pořádali ve sportovním areálu soutěž v lukostřelbě a pěkným třetím místem zahájili
poprázdninový útok na konečné celkové prvenství. Zde naši obec reprezentovali Měch Lukáš,
Tvarůžka Mirek, Dostál Vladimír a Lazecký Tomáš.

SPORTOVNÍ HRY

2016

V červnu proběhly turnaje v nohejbalu a volejbalu. V rostoucí konkurenci jsme v těchto disciplínách získali 3. a 6. místo.
Květnový přespolní běh – v řadách polomských

po delší době všechny disciplíny a nejhorším umístěním bylo 6. místo z devíti startujících obcí. Soutěže ve vzduchovce a sálové kopané jsme dokázali
vyhrát. A úplně nejvýše lze hodnotit zapojení no-

sportovců snad nejméně populární disciplínu –
jsme nakonec díky pomoci Lucky Divišové obsadili dokonce pěti běžci a družstvo doplněné
o manžely Dudkovy a Vítězslava Prášila se
umístilo na celkovém pátém místě.
Duben měl na programu badminton a stolní
tenis. Ani v jedné z těchto disciplín jsme si vzhledem ke kvalitní konkurenci nedělali velké ambice.

vých tváří a mladší generace do sportovního zá-

Vždyť účast hráčů s umístěním v celostátním žebříčku – mládežnické mistryně republiky /v případě
badmintonu/ a divizních hráčů stolního tenisu –
moc nadějí na úspěch nedávala. Ale i ve sportu
platí, že zajíci se sčítají až po honu, a tak s velkou
porcí štěstí se badmintonistům Matěji Kopřivovi,
Michalovi a Renátě Drozdkovým a Jirkovi Kulovi
podařilo vybojovat 3. místo a vylepšit tak výsledek
stolních tenistů (Kursa Jiří, Adamčík Jiří a Peřina
Jan), kteří nakonec vybojovali místo páté.
Systém soutěže VSH říká, že pro celkové
umístění se dva nejhorší výsledky z celkového
počtu jedenácti disciplín nezapočítávají, a tak o konečném výsledku není až do poslední chvíle jasno.
Nakonec se nám povedlo uspět jak v tomto hlavním kritériu, tak získat i absolutně nejvíce bodů
v součtu všech disciplín bez odečtu. Obsadili jsme

polení a reprezentace obce i na tomto sportovně
společenském poli. VSH nejsou jen sportovní soutěží, ale zároveň možností potkávat nové přátele
z okolních obcí a trávit smysluplně a zábavně volný
čas.
Díky všem, kteří byli ochotni se zapojit do sportovního zápolení a reprezentace obce Velká
Polom. Bez vaší účasti by snažení organizačního
výboru soutěže nemělo smysl. Rád bych taky poděkoval vedení obce a zastupitelstvu za dlouhodobou podporu Vesnických sportovních her, které
jsou financovány výhradně ze startovného a sponzorských aktivit. V naší obci se na pořádání lukostřelby podílí již tradičně 1. indiánská zbrojovka
pana Tomáše Lazeckého (www.luky-sipy.cz).
Tradičního ukončení celého ročníku se letos
ujali pořadatelé v Polanky nad Odrou. Společenského večera se bohužel může zúčastnit jen omezený počet sportovců a organizátorů za každou
obec. Nicméně je potěšitelné, že putovní pohár pro
„nejsportovnější obec střední Evropy a blízkého
okolí“, jak je uvedeno v podnázvu celé soutěže,
bude zase zdobit vitrínu našeho obecního úřadu.
Za TJ Velká Polom Kamil Drozdek
kamil.drozdek@email.cz

P OMOC V D OMOVĚ SENIORŮ S LUNÍČKO
V pondělí 21. listopadu jsme jeli jako
každým rokem pomáhat do Domova seniorů Sluníčko. Vždy na jaře a na podzim nás
žádají o výpomoc při úklidu venkovního
areálu domova. Letos se nám i přes velký
vítr podařilo shrabat velké množství listí, zamést chodníky nebo vytrhat přebytečný
plevel. Kdo si myslí, že se tam jezdíme „ulívat“, je na omylu, práce je to docela náročná. Hlavně po přestávce nám už docházely
síly a moc se nám nechtělo a práce nešla tolik
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od ruky, ale nakonec jsme vše zvládli. Po návratu domů obyčejně uleháme do postele
a potřebujeme si odpočinout. Minulý rok
nás Domov seniorů Sluníčko nominoval na
Cenu Ď. Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury,
charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Ď je odvozeno od rčení „tak ti děkuji “. Toto písmeno vyjadřuje nejen jméno
ceny, ale vysvětluje i její myšlenku.
Byli jsme vybráni za Moravskoslezský

kraj a postoupili jsme až do celorepublikového kola, jehož slavnostní vyhlášení se
konalo v Praze. Tam jsme sice nevyhráli,
ale nám to nevadí, protože naší odměnou
je dobrý pocit z toho, že jsme nezištně pomohli starším lidem. Jsme rádi, že můžeme
takovýmto způsobem pomáhat ostatním a těšíme se na další brigádu.
A. Ivánková, Z. Schwarzová, R. Burkowičová, L. Výtisková – 9.A

LETNÍ PRÁZDNINY 2016 A POSLÁNÍ CENTRA ALMA MATER, Z.S. VE VELKÉ POLOMI
Vlastním podnětem pro pořádání prázdninových týdnů pro děti je poskytnout dětem možnosti seberealizace v tvorbě, učíme vnímavosti k sobě
samému i k ostatním a nabízíme sebepoznávání v propojení s poznáváním
světa.
Naším cílem je vytvořit dětem podmínky pro realizaci jejich vlastních
nápadů v tvorbě, podpořit představivost a kreativitu. Řízený program, psychomotorické hry a aktivity vedou k cíli, tedy rozvoji jejich osobnosti a cel-

kově k motivaci nacházet své nové přístupy a pohledy na svět kolem nás.
Skrze výtvarné techniky, jakými jsou keramika, kresba, malba, práce
s textilem a jinými materiály, přes tvůrčí práci s hudebními nástroji mohou
děti vnímat své možnosti a limity, učí se překonávat své hranice, objevovat souvislosti, své vlastnosti, postoje, rozvíjet empatii a vnímavost.
Letošního ročníku Letních prázdnin se účastnilo padesát osm dětí.
Ve třech týdnech jsme se snažily naplňovat program centra Alma Mater

tak, aby si děti odnesly v sobě pozitivní zážitek, který si zapamatují a který
v dobrém ovlivní jejich další postoje a počínání i mimo prázdninové dny.
Na prázdninový tvůrčí program souvisle navazuje i celoroční kroužek
ARTE Dynamické tvořivosti pro děti.
První týden – Prázdninové Dívčí ARTE 2016 – probudil a potvrdil myšlenku textilní tvorby, která se setkala s velkým ohlasem, možná i proto, že
je to dívčí čistá práce, která vede k rozvíjení vkusu, estetiky, ale také pečlivosti a zručnosti. Skrze výtvarné techniky a jiné metody jsme hledaly svůj

návrh, vlastní pojetí motivu,
který jsme si zapracovaly na
vlastnoručně nastříhaná a
ušitá trička. Tento týden byl
vhodný věkově od 9 let tak,
aby děvčata byla schopná tuto
práci na určité úrovni zvládnout. Prožitkový týden byl obohacen výlety do Gobelínky ve Valašském
Meziříčí a Planetária v Ostravě-Porubě.
Druhý týden – Letní prázdniny na venkově 2016 – byl uspořádán pro
menší děti, které rády tvoří, pracují s keramikou a mají rády zvířata. Byla to
taková přípravka, v které se děti učí vnímat svůj kreslený i jiný projev a připravují se na poznávání širších souvislostí. Výlety za zvířaty do Dětského
ranče v Hlučíně, ZOO v Ostravě, Přírodovědného muzea v Opavě potvrdily,
že děti potřebují blízkost zvířat, péči o ně a hlavně jim dávat lásku.
Třetí týden – Letní prázdniny s Rozpukem 2016 – byl připraven s myšlenkou na univerzálnost programu s prvky, které vedou k cílům našeho
centra, tj. podporování rozvoje tvořivosti dětí v kombinaci s výlety a sportovním vyžitím. Navštívili jsme Dolní oblast Vítkovic – Velký svět techniky,
jeli jsme do Ostravy - Poruby na bowling, proběhly dvě exkurze v truhlářských dílnách a návštěva Laser Game.
Chtěla bych všem rodičům i dětem poděkovat za účast na našich programech a doufám, že i v příštím roce si najdete cestu k naší další nabídce.
Snažíme se v našich dětech probudit tvořivost, skrze hru a tvorbu jim zprostředkovat nové uvědomění jich samých a světa okolo nich a vhodnou
kombinací zábavy a tvorby podpořit jejich empatii, růst a rozvoj. Máme vizi,
kterou naplňujeme s radostí a nasazením. Půjdeme cestou menších skupin
dětí, neboť se v praxi ukázalo, že i děti
si zaslouží klid na práci, na reflektivní
rozhovor a atmosféru si více užijí.
Děkuji všem, kteří se na přípravách
a průběhu akcí podíleli, a zvláště pak
děkuji obci Velká Polom za finanční
příspěvek, bez kterého by se v letošním
roce v takovém rozsahu akce nemohla
uskutečnit. S vkládáním bohatosti výletů a stále nových prvků do těchto
prázdninových programů se posouváme k vyšší úrovni a k větší odbornosti
a specializaci, za kterou vám, doufám, bude stát za to připlatit.
Nejen že se budeme snažit nacházet nová zajímavá místa k poznání,
ale již nyní se rozvíjíme a tvoříme tak, abychom naplnili tézi, že naše umění
tvorby je svěží a má nám co říci.
Za Alma Mater - centrum rozvoje tvořivosti, z.s.
Ing. Dana Skokanová

TURNAJ BENJAMÍNKŮ VE VELKÉ POLOMI
V sobotu 10. září 2016 se uskutečnil na fotbalovém hřišti TJ Velká Polom turnaj hráčů (roč. nar. 2009 a mladší) pod názvem GOL CUP 2016 za podpory
hlavního sponzora Restaurace GÓL.
Tohoto turnaje se vedle našich malých fotbalistů zúčastnila mužstva: SFC
Opava 1, SFC Opava 2, Klimkovice, Dolní Lhota, Pustkovec, TJ Tatran Štítina.
Každý tým odehrál sedm zápasů. Hrálo se 15 minut jedno utkání, na malé
branky bez brankáře, tři hráči proti třem na hřišti rozměrů 20x20m, bez umístění
a bez vyhlášení výsledků. Všichni hráči obdrželi zlatou medaili, ze které měli největší radost, a k tomu nějakou sladkost.
Naši malí fotbalisté mezi svými soupeři zanechali pěkný dojem a určitě se neztratili. Za předvedenou hru, přístup a reprezentaci oddílu TJ Velká Polom jim
patří poděkování a pochvala. Bylo vidět, že se fotbalem bavili a fotbal mají rádi.
A to je v jejich věku to nejdůležitější.
Akce měla motto „Ve Velké Polomi je radost hrát fotbal“.
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S EZNÁMILI

JSME SE S HOLANDSKÝM SPORTEM NAZVANÝM KORFBAL

Ve dnech 18. a 19. října se na Základní
škole ve Velké Polomi v nové venkovní hale
odehrály turnaje v holandském sportu „korfbal“
mezi žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Žáci byli rozděleni
na kategorie starších a mladších žáků, aby byla
hra vyrovnaná. Už v hodinách tělocviku nám
bylo vysvětleno, co to vlastně korfbal je. Korfbal
je v Česku poměrně neznámý sport, ovšem
v Nizozemí má téměř stoletou tradici. Jedná
se o míčovou hru, ve které mohou hrát chlapci
a dívky dohromady. Družstva jsou po čtyřech,
hrají vždy dva chlapci a dvě dívky.
Po každých pěti minutách měli žáci možnost
střídání. Hra byla dlouhá a ke konci už někteří
z nás hráli z posledních sil. Turnaj pro první stupeň se konal 18. října, pro druhý stupeň 19.
října. Hned po ukončení byli vyhlášeni vítězové

jednotlivých tříd a nejlepší hráči, kteří byli odměněni drobnými cenami.
20. října nás navštívili profesionální
hráči a hráčky korfbalu z Holandska,
kteří nám ukázali, jak
se správně korfbal
hraje.
Měli jsme možnost podívat se na
jejich exhibiční utkání. Po ukončení zápasu jsme si s nimi
mohli o tomto sportu
popovídat a vyfotit se
s nimi. Všichni jsme

byli rádi, že jsme se mohli naučit nový sport.
Nela Fochlerová, Petr Dostál – 8.A

JAKÝ BYL LETOŠNÍ OKRESNÍ PŘEBOR ŠACHISTŮ OPAVSKA
Letošní Okresní přebor jednotlivců
v praktickém šachu okresu Opava se
konal od čtvrtka 8. do neděle 11. září ve
Starých Hamrech na horské chatě SKI
Park Gruň. Kromě šachových aktivit tam
byl i čas na turistiku a odpočinek v hezké
přírodě kousek od Lysé hory. Každý
účastník turnaje během pobytu odehrál
sedm vážných partií a výsledky nakonec
rozhodly o tom, že se Pavel Byma ml. stal okresním přeborníkem. První tři nejlepší:
Byma Pavel ml., ŠO TJ Velká Polom
6,5 bodů
Záleský Karel, Slezan Opava
5,5 bodů
Šnyta Zdeněk, ŠKTP Hrabyně
4 body
S outěže družstev
Letos náš klub poprvé soutěží hned ve třech ligových
soutěžích a všechna tři družstva mají odehrána shodně tři
kola. Krajskou soutěž hraje naše A družstvo poprvé a naším
hlavním cílem je udržet soutěž i pro příští sezónu. V úvodním
zápase v soutěži jsme s přehledem zvítězili nad Krnovem
5-3. Ve druhém kole v Hrabyni jsme tahali za delší konec,
nakonec jsme ale pouze remizovali 4-4. Ve třetím zápase
jsme hostili Pogo Budišov nad Budišovkou. Bohužel nikomu
z nás se nepodařilo vyhrát, a tak se musíme smířit s porážkou 3-5. Po třech zápasech tak máme čtyři body.
B družstvo to v okresním přeboru na úvod sezóny nemělo vůbec jednoduché, jelikož mu byly nalosováni tři papírově nejsilnější soupeři. Ani jeden zápas nebyl úplně bez
šancí, ale zvítězit se nám podařilo pouze ve druhém kole
proti Orlu Opava 4,5-3,5. V prvním kole proti Dolnímu Benešovu „C“ nepřipustil nakonec nejlepší tým soutěže žádnou senzaci a prohráli jsme 2-6. Třetí kolo proti
Darkovičkám bylo plné zvratů, které pro nás bohužel nedopadly dobře, prohráli jsme 3,5-4,5, takže po třech kolech
máme tři body. Naše C družstvo slouží především k rozehrání našich méně zkušených či méně vytížených hráčů,
takže úplně nejde o výsledky. V prvním kole jsme jen těsně
prohráli 2-3 s Malými Hošticemi „B“, když jsme sahali alespoň po remíze. Ve druhém kole to už bylo lepší, když naše
družstvo remizovalo s obhájcem loňského vítězství Hradcem nad Moravicí 2,5-2,5, třebaže i zde jsme byli silnější
a k lepšímu výsledku chybělo málo. Bohužel ve třetím zápase bylo naše družstvo bez šance, když se mu podařilo
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prohrát největším možným rozdílem 0-5 se současně vedoucím
týmem Kobeřicemi „A“, kteří loni sestoupili z okresního přeboru.
Šachový kroužek
Šachový kroužek pro děti a mládež se koná každý pátek od 16
hodin v klubovně v prostorách kulturního střediska pod vedením Jaromíra Zdražily. V současné době chodí na tréninky tři mladíci. Nejlepší
z nich Vojtěch Frolík z Krásného Pole uhrál na turnaji dětí v Dolním Benešově 13. místo ze 17. Další zájemce o šachy rádi přivítáme.
Pavel Byma

TENISTÉ VELKÉ POLOMI UKONČILI SEZÓNU

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

Poslední říjnovou sobotu ukončili tenisté
sezónu tradičním turnajem MASTERS ve
čtyřhrách.
Není tak důležité, kdo zvítězil – J. Dyntar
a T. Bialek (prosadila se zkušenost a dravost), ale jde spíše o zhodnocení uplynulé
sezóny jak po stránce sportovní, tak po
stránce rozvoje areálu.
Sprotovní aktivity
Oddíl se neúčastní žádné pravidelné soutěže, ale pořádá řadu turnajů:

Od prvního týdne v září se začali scházet i nejmenší členové naší velké fotbalové
základny pod názvem fotbalová školička.
Trénovalo se vždy v pátek venku na fotbalovém hřišti, v případě špatného počasí v tělocvičně naší základní školy. Chlapců, kteří
se narodili v letech 2010-2013, chodí pravidelně asi patnáct. Věnují se jim trenéři
Chalachan, Bartoš st. a Bartoš ml.
Je velmi dobré, že tuto kategorii v Polomi máme, a že se jí někdo věnuje, protože
to je velká naděje pro další fungování velkopolomského fotbalu. Kluci jsou velmi šikovní, velmi disciplinovaní, což u této
kategorie nebývá zvykem. V této věkové kategorii se hlavně zaměřujeme na všeobecnou sportovní stránku, kde je potřeba, aby
kluci do sebe dostali a rozvíjeli základní
obratnostní, koordinační a motorické schopnosti. Fotbal ještě není tak důležitý. Je potřeba, aby si kluci hlavně zvykli na pravidelný
pohyb a začlenili se do kolektivu. A hlavně je
to musí bavit.
V zimních a jarních měsících trénujeme
v pátek vždy od 18 hodin v místní tělocvičně. Další zájemci, kteří by chtěli přijít,
jsou v tomto čase velmi vítaní.
Za trenéry fotbalové školičy Josef Bartoš st., trenér

4. ročník turnaje Senior Cup, 38. ročník turnaje lyžařů SKI TENNIS Senior, 4. ročník
turnaje lyžařů SKI TENNIS Junior, 24. ročník
turnaje členů TO a hostí ZKD Open
Umožnili jsme využívání kurtů rekreačním
zájemcům o tenis, kdy se služby tzv. správce
na telefon ujal Jarda Tománek. Díky jeho dohledu a přípravě kurtů mohli dvorce za mírnou úplatu využívat již druhým rokem také
nečlenové oddílu.
Rozvoj areálu
Členové oddílu odpracovali
na úpravě dvorců a areálu
355 brigádnických hodin.
S využitím finanční dotace
obce (Program na podporu
obecně prospěšných činností)
se nám podařilo opravit a vyměnit elektroinstalaci a rozvaděč v tenisové klubovně.
Pro příští sezónu bychom
chtěli opět obnovit činnost
TENISOVÉ ŠKOLIČKY pro
děti od věku 5 let.
Všem členům našeho
oddílu a příznivců tenisu
přejeme “krátkou” zimu.
Petr Zděblo, předseda TO

MLADŠÍ ŽÁCI A STARŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA (ROČNÍKY 2004 - 2006)
Tím, že jsme ještě letos příspěvky nepsali, dovoluji si do našeho
velkopolomského zpravodaje zhodnotit celý rok 2016 za deseti až
dvanáctileté fotbalisty TJ Velká Polom.
Jaro
Rád bych vyzdvihl 1. místo v soutěži ostravských starších přípravek 5+1 r. narození 2005 - 2006 v soutěžním ročníku 2015/16,
kdy s přehledem obhájili své podzimní vedení.
V červnu jsme pak zorganizovali turnaj této kategorie u nás
v krásném, zrekonstruovaném areálu TJ Velká Polom který jsme bez
ztráty bodu v konkurenci týmů sousedních obcí z Dolní Lhoty, Krásného Pole a Vřesiny také vyhráli. Za největší úspěch pak považujeme
naši účast v prestižním e-on cupu v Opavě, kde kluci r. 2006 a mladší
obsadili v konkurenci šestnácti týmů ze sportovních středisek mládeže
Třince, Bohumína, Vítkovic, či Karviné atd. skvělé 3. místo, kdy jsme
právě Karvinou v boji o toto umístění porazili na penalty po výsledku
1:1. Kluci si odvezli spoustu zážitků, ale vyhráli i sady dresů, míčů
a dalších pozorností a byli vysoce hodnoceni za pohlednou a technickou hru.
Podzim
Nový soutěžní ročník 2016/17 jsme zahájili ve dvou soutěžích, a
to v kategoriích M I N I Mladší žáci 8+1 r.2004 a mladší a Starší přípravky - r. 2006 5+1, kde jsme byli zařazeni do kategorie TOP s týmy
Baníku Ostrava, Vítkovic, Hlučína atd. Celkem v těchto ročnícíh u nás
pravidelně trénuje a hraje 21 – dvanácti až desetiletých kluků. Velmi
jsme přivítali pomoc v osobě trenéra Pepy Bartoše, který má bohaté
zkušenosti s vedením přípravek Sportovního střediska mládeže z Hlučína a je majitelem profesionální licence A UEFA. Oceněníhodné je
to také z toho důvodu, že zároveň trénuje i náš úspěšný tým mužů
a dává fotbalu ve Velké Polomi hodně svého volného času a především srdíčka. Kluci se první týden v září dostali do tréninkového
tempa na soustředění v Háji ve Slezsku a díky pravidelnému tréninku
především technických dovedností s míčem, rychlosti a fotbalového

myšlení se vyšvihli po podzimní části v kategorii M INI 8+1 bez porážky
na 1. místo a v kategorii TOP 5+1 Starších přípravek na 2. místo za
Baník Ostrava, který jsme jako jediný tým v soutěži doma porazili 148, což bylo pro všechny přítomné neopakovatelným zážitkem.
Rád bych poděkoval vedení TJ Velká Polom a obce za podporu
naší mládeže a především pak za možnost trénovat v tomto období
v naší zastřešené hale (tím, jak kluci rostou a v takovém počtu dětí
by už to bylo v malé tělocvičně školy nemožné). V prostorné hale to
kluky nesmírně baví a i bez topení (pořád v pohybu a v kvalitním termoprádle) mají tréninky tomu odpovídající úroveň. V hale jsme už sehráli i premiérový přátelský miniturnaj r. 2006-2008, a to s fotbalovou
akademií z polské Wodislawi, od kterých jsme na halu také slyšeli
jen samé pochvaly.
Za náš trenérský tým (Josef Bartoš, Víťa Rychlý, Aleš Pončík a
Ivan Otisk)
Víťa Rychlý
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P ODZIMNÍ

ČÁST FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ ROČNÍKU

Když jsme letos startovali přípravu na
novou sezónu, myšlenka byla naprosto jasná.
Nasbírat co nejvíc bodů, abychom se vyhnuli
nervóznímu konci celé soutěže. Tréninková
morálka a kvalita přípravy byly opět velmi
slušné. Hráčský kádr se stabilizoval, zranění
hráči z loňské sezóny se uzdravili a podařilo
se nám rozšířit tým o dva hráče – Jakuba
Pyšna(ročník nar. 1993) a Filipa Hyrdela
(1994). Tím jsme se omladili a zvýšili konkurenci v manšaftu na kraji obrany a v záloze.Start do soutěže byl velmi dobrý, jelikož
po šesti odehraných kolech jsme měli 15
bodů, velmi aktivní skóre a průběžně jsme
ještě další čtyři kola atakovali 1. - 2. pozici
v tabulce. Rozstřílel se Pavel Sztefek a skvěle
chytal Lukáš Kozelský, hlavně zápasy v Hrabové a Šilheřovicích byly z jeho strany famózní. Jsem moc rád, a tím skládám poklonu
trenérům dorostu, že se nám postupně podařilo zapracovat do A mužstva naše šikovné

dorostence (Jiří Stadher, Bolek, Rychlý,
Vaněk, Jan Stadher). Hlavně první jmenovaný byl velmi slušným přínosem.
Do podzimní části mužské soutěže zasáhlo
dvacet hráčů a potěšující je, že většina kluků
jsou odchovanci našeho fotbalového oddílu.
To, že podzimní část ligy proběhla velmi
hladce, není zásluha jen hráčů a realizačního
týmu v čele s Ing. Josefem Sztefkem, ale samozřejmě všech, kdo se
kolem mistrovských utkání mužů pohybují.
Velký dík patří pořadatelům mistrovských utkání mužů (M. Vrbka, E.
Chudoba, P. Hampl, K.
Hamalčík, Z. Tešnar, M.
Tešnar) a lidem, kteří
se nám starají o hrací
plochu (T. Langr, J. Sz-

2016/2017

tefek, M. Barilič). Materiální zabezpečení je
úzce spjato s finanční podporou, která plyne
hlavně z dotací naší obce a firmy Trojice. Za
tuto podporu jim patří velký dík a obdiv.
Krásné Vánoce a úspěšný rok 2017 Vám
za muže fotbalového oddílu Velké Polomi
Josef Bartoš, trenér.

3. ROČNÍK MEMORIÁLU ANTONÍNA HRUŠKY
V sobotu 5.11.2016 již třetím rokem pořádala Základní kynologická
organizace ve Velké Polomi Memoriál Antonína Hrušky. Závod vznikl
na počest zakladatele a předsedy této kynologické organizace, kterým byl Antonín Hruška. Své umění přijelo předvést celkem patnáct
závodníků. Utkali se ve dvou disciplínách, a to poslušnost
a obrana.
Obě disciplíny byly posuzovány podle mezinárodního řádu IPO nebo
národního řádu ZVV. Jejich dovednosti hodnotili rozhodčí, kteří mají
letité zkušenosti v posuzování závodů na vysoké mezinárodní úrovni.
Jednalo se o Jaroslava Tomana a Miroslavu Flamichovou, kterým za
korektnost a elán děkujeme.
Příznivé a slunečné listopadové počasí všem zúčastněným zpříjemnilo atmosféru a závodníkům pomohlo zvládnout náročnost závodu.
Některým se dařilo více, jiným o trochu méně a tady jsou ti nejlepší
z nich:
I PO 1 – David Hanel s fenou německého ovčáka Konny Japedo
I PO 3 – Dana Urbánková s fenou belgického ovčáka Blackberry
Meggan Bohemia
ZVV 1 – S oňa Pastorková s fenou německého ovčáka Cedrika
Ale-Tom
ZVV 2 – Tomáš Šeděnka se psem německého ovčáka Tim Mihapa
Nejlepší poslušnost měla fenka BOM Blackberry Meggan Bohemia
s Danou Urbánkovou.

Cenu za nejlepší obranu právem získala fenka NO Cedrika Ale-Tom
se Soňou Pastorkovou a tato dvojice se stala i celkovým vítězem závodu. Velké poděkování patří všem zúčastněným členům kynologické
organizace, kteří zajistili hladký průběh tohoto 3. ročníku Memoriálu
Antonína Hrušky. Dále děkujeme všem sponzorům a hlavnímu partnerovi Obci Velká
Polom, díky kterým si
závodníci odvezli pěkné
a užitečné ceny.
Realizační tým ZKO
Velká Polom

TJ VELKÁ POLOM ODDÍL KOPANÉ – DRUŽSTVO DOROSTU
Že bez kvalitní mládežnické základny nemá fotbalové snažení
na soutěžní úrovni šanci na úspěch se můžeme přesvědčit na
mnoha příkladech v okolních obcích. A že nejproblémovější kategorií je právě dorostenecká platí nejen v kopané. Proto jsem rád,
že se nám již druhým rokem daří navazovat na kvalitní práci v žákovské kategorii a celkem úspěšně reprezentovat Velkou Polom
v ostravském Městském přeboru. Tabulku a výsledky po podzimní
polovině soutěže vidíte v tomto článku a průběžně je můžete
během celého roku sledovat na internetu /- např https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/340 /.
Cenější je však fakt, že se družstvu daří neustále zlepšovat a že
parta kluků dokáže držet při sobě. Ne vždy je to sice jednoduché
a momentálně řešíme problém na brankářském postu, ale všichni
věříme, že stávající opora a jeden z nejlepších gólmanů soutěže
Honza Thiemel přes zimní přestávku přehodnotí své rozhodnutí ne-
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chat kopané. Bez brankáře se hraje těžko a stejně těžce se hledá
náhrada. Někteří kluci z dorostu již nastupují za dospělé v I.B třídě
a velmi úspěšně pomohli k vítězství Velké Polomi v soutěži v sálové
kopané hrané v rámci VSH – o tom ale na jiném místě.
Bez kvalitního zázemí a podpory by však v dnešní době nebylo
možné ani na naší úrovni soutěžní sport provozovat. Proto patří
velký dík všem, kteří se o fungování družstva zasloužili a to především trenérovi Rosťovi Vaňkovi. Díky směřují z naší strany rovněž
vedení TJ a hlavně vedení obce za možnost využít novou halu k zimní
přípravě. Proti rozměrově nevyhovujícím podmínkám v tělocvičně
jsme získali velmi dobré zázemí k tréninkům nejen v zimním období
a všem mladým fotbalistům tak můžeme nabídnout smysluplné trávení volného času. Již teď se můžeme těšit na jarní pokračování
soutěže, kde je naším cílem vylepšit loňské 6. místo.
Kamil Drozdek, za výbor TJ

