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NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU
Vážení občané,
ani jsme se nenadáli
a je před námi poslední
měsíc tohoto roku.
Vždy, když začnu psát
tento úvodník, musím
popřemýšlet, co jsem
psala posledně, abych
se zbytečně neopakovala, nebo naopak nezapomněla Vám sdělit něco zásadního.
Tématu, které ovlivní podstatným způsobem
život nás všech (zprovoznění obchvatu), jsem
věnovala více prostoru na jiném místě tohoto
zpravodaje.
Jak se daří našim investicím
Určitě všichni sledujete postup prací u našich
tří staveb, jejichž celkový finanční objem představuje částku přes 30 mil. Kč. Shodou okolností se stalo, že všechny stavby jsme zahájili
v červnu. Každý týden probíhá kontrolní den,
jehož se účastní vždy zástupce obce (většinou místostarosta Ing. Chudoba), technický
dozor investora (Ing. Konečná) a samozřejmě
zástupci zhotovitele. Řešíme všechny problémy, drobné nedostatky v projektové dokumentaci, více- či méněpráce, odchylky od
zadání v projektové dokumentaci atd.

nad rámec běžného standardu v zájmu sjednocení vybavení všech objektů, v nichž sídlí
policie, jako objektů zvláštního určení. S ohledem na technický stav jsme navrhli také výměnu radiátorů a potrubí, podlahové krytiny
a sanitární techniky včetně obkladů. V návaznosti na to jsou opraveny vnitřní omítky
a vymalovány všechny místnosti. Jedna věc
navazuje logicky na druhou, čímž se posunul
termín dokončení prací na listopad.
Tělocvična v ZŠ
V tomto případě jsme měli trochu obavy z nám
zatím neznámého zhotovitele, kterým je firma
z jižní Moravy – Hrušecká stavební spol. s r.o.,
Hrušky, se kterou jsme doposud nespolupracovali a nevěděli jsme, co od ní můžeme očekávat. Obavy byly zbytečné. Mladý stavební
technik se vypořádal se vším velmi dobře,
stavba byla realizována bez větších problémů
dle harmonogramu a v požadované kvalitě.
Trošku se nám zkomplikovalo výběrové řízení
na dodávku vybavení tělocvičny, ale jinak byla
tato zakázka zvládnuta velmi dobře. Věříme,
že nejen žáci, ale i učitelé a dospělá veřejnost,
užívající tělocvičnu, ocení změnu, které jsme
stavebními úpravami dosáhli. A ještě pár
údajů. Stavební práce byly zrealizovány v hod-

Objekt Policie ČR
Mysleli jsme si, že tato akce bude jednoduchou záležitostí. Bohužel i v tomto případě se
po pár dnech potvrdila zkušenost, že když se
začne opravovat starý, několikrát opravovaný
objekt, vyskakuje jeden problém za druhým.
Kromě toho, jsme museli nechat přistavět
ještě jedno rameno nájezdové rampy, aby

mohla skutečně sloužit imobilním občanům,
rozhodl revizní technik, že je bezpodmínečně
nutné vyměnit absolutně nevyhovující elektroinstalaci. Do její realizace zásadním způsobem vstupuje technik Policie ČR s požadavky

notě 4,754 mil. Kč vč. DPH. Rozsah prací byl
značný – zateplení objektu, nová fasáda, nová
elektroinstalace i sanitární technika, WC i sprchy, podlahy (dlažba, lino), obklady keramické
i dřevěné kolem stěn chodby včetně krytů na
ÚT, výměna otopných těles i potrubí, vymalování všech částí včetně chodby atd. atd. Bylo
pořízeno i vybavení v hodnotě 527 tis. Kč (věšákové stěny, ukazatel skóre, koše, branky,
trampolína, bedny, doskočiště, lavičky, lezecká
stěna a další položky).
Zakončili jsme tak etapu obnovy všech částí
naší základní školy, jak jsme o ní začali přemýšlet někdy kolem roku 2004. Postupně
jsme zvládli nejstarší část ZŠ (v r. 2005), ná-

sledovala rekonstrukce
a nástavba mladší části
školy (r. 2010), demolice bývalé kotelny a výstavba nové
MŠ (r. 2010-2011). A letos
tedy tělocvična. Myslím, že
na výsledek můžeme být hrdi. A věříme, že to
tak vnímají žáci i naši pedagogové. Teď je na
nich, aby se postarali nejen o smysluplné využití všech prostor, ale i o ochranu tohoto našeho díla před vandalismem. Dobrá zpráva
nakonec – zatím to vypadá, že dostaneme dotaci ze SFŽP i ROP. Uvidíme!
Sokolovna
Tato přestavba asi neunikla pozornosti nikoho už proto, že je na dohled od hlavní cesty,
ale i svým rozsahem. Rekonstrukce takto velkého
objektu je velmi náročná
– finančně, časově i organizačně. Dodavatel stavebních prací (Beskydská
stavební, a.s.) je na takový zápřah zvyklý, zatím
zvládá postup dle harmonogramu a všechno
nasvědčuje tomu, že stavbu dokončí v požadovaném termínu. Narazili jsme na značné
problémy, jako je nutnost posílení elektrického příkonu ze strany ČEZ, přepojení tribuny atd. atd. Téměř
denně řešíme různé
technické i administrativní záležitosti. Počátkem října rada obce
rozhodla, že necháme
dodatečně nainstalovat
vzduchotechniku. Vyhodnotili jsme situaci
tak, že kdyby došlo
někdy později k dodatečné realizaci VZT, bylo by to finančně náročnější i technicky velmi složité, došlo by
k poškození nových stropních konstrukcí,
podlahy, fasády apod. Montáž potrubí a další
úkony jsou v odhaleném půdním prostoru
mnohem jednodušší a celý postup racionálnější.
Stejný názor zavážil i v případě instalace jevištní techniky ještě v rozestavěném objektu.
Opona, osvětlení a další prvky, nutné pro kulturní či divadelní vystoupení, tak mohou být
nainstalovány po dokončení stavebních prací.
Věříme, že i tento přístup ke komplexnosti ře-
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šení veřejnost ocení. Řešili jsme dodávky vybavení interiéru i venkovního prostoru. Budeme hledat vhodného správce areálu, který
bude mít na starost celý sportovní areál, předávání prostor, dohled
nad pořádkem, čistotou,
komunikaci s uživateli
apod. Je vyhlášeno výběrové řízení na nájemce restaurace Gól.
Často se nyní setkáváme s dotazy na plesovou sezónu. Na tuto
otázku nezná nikdo
zcela jednoznačnou odpověď. Pokud se nic zásadního nestane,
mohlo by vše začít fungovat od února příštího
roku. Nikdo však nezaručí, že to tak bude, stát
se může ještě cokoliv. Buď tedy plesy nebudou vůbec, nebo budou posunuty časově na
pozdější dobu. Myslím, že by tuto skutečnost
měly pochopit a respektovat všechny spolky

a organizace. Je třeba si uvědomit, že ještě
před několika měsíci jsme jen mohli snít
o něčem, jako je celková rekonstrukce sokolovny a jejího okolí. Pokud se vše podaří
a k tomu získáme dotaci (zatím vše vypadá, že
by to tak mohlo dopadnout), bude to znamenat mimořádný úspěch. Ve srovnání s tím je
jakýkoliv problém s plesy zanedbatelnou záležitostí.
Také Vás těší pohled na náš krásný
kostel?
Myslím, že jsme v letních měsících všichni
s obrovským zájmem sledovali opravu našeho
farního kostela sv. Václava. Byl to tedy koncert! Sledovat, jak dva řemeslníci postupně
opravují části poškozené fasády a ručně nanášejí dvě vrstvy fasádní barvy, byl pro mnohé
z nás nezapomenutelný zážitek. Díky zvedací
plošině se dostali i do nejvyšších míst, natřeli
okapy a svody, některé části nechali dokonce
opravit, dřevěná okna oškrábali a natřeli.
Práce probíhaly v klidu, tak nějak nenápadně,
bez nějakých mimořádných nároků, za nesnesitelného vedra nebo silného větru, ale
systematicky a kvalitně. Panu Janu Pečínkovi

z Nové Horky u Studénky je třeba veřejně poděkovat, s takovým přístupem jsem se dávno
nesetkala. A když v závěru stihli na naše přání
ze dne na den opravit a natřít i vstupní branku
na farskou zahradu a oba pilíře, které rámují

hlavní bránu na hřbitov, byla jsem beze slov.
Natřeli sami od sebe i obě křídla samotné železné brány se slovy: „No, jak by to vypadalo,
kdybychom to nechali jen tak?“ Barvu fasády i
plechových částí nakonec vybrali památkáři. Mnoho času této naší nemovité památce věnovala Ing. Havrlantová
z Magistrátu města Ostravy, odboru
památkové péče. Diskutovali jsme
několikrát o možných barevných variantách, nakonec měli konečné slovo
památkáři. A je to tak dobře, protože
výsledné dílo je moc povedené. Ale
nesmíme zapomenout ještě na další
dvě věci. Kopuli natírali a křížek
opravili Jiří a Petr Kroupovi, horolezci, kteří se ve výšce pohybovali
s takovou jistotou a profesionalitou,
že se nám dole tajil dech. Nicméně závěrem
– velký dík a uznání patří otci Mariuszovi,
který vše sám zorganizoval, zajistil financování a má tak největší zásluhu na tom, jak
centrum naší farnosti dnes vypadá. Na

opravu přispěla obec, ale i mnoho občanů,
biskupství zajistilo dotaci, prostě souhra na

všech frontách. Mám radost a věřím, že podobné pocity sdílíte i vy.
Vážení občané,
v tomto úvodníku se snažíme vždy stručně
a věcně popsat, čemu věnujeme pozornost
a úsilí. Neměla bych zapomenout v tomto
bodě na kolegu místostarostu, díky němuž
se podařilo vyjednat s jednou stavební společností, která pracovala na obchvatu, finančně výhodnou opravu několika místních
komunikací s využitím recyklátu. Jedná se
o části ulice Chabičovské, ulice kolem domu
pana Kulhavého, ale i celou plochu ulice
Družstevní od její horní části (ul. Osvoboditelů), kolem vodojemu až dolů k ulici Plesenské včetně plochy před novým hřbitovem.
Tyto prostory byly dlouhodobě kritizovány
pro svůj velmi špatný technický stav, způsobující prašnost, v dešti bláto apod. Dou-

fejme, že zemědělci budou užívat tuto polní
cestu s rozumem, aby kvalita jejího povrchu
vydržela co nejdéle.
Kromě těchto viditelných je k řešení i spousta
témat „neviditelných“. Hodně času věnujeme
otázce odpadních vod. Zcela vážně uvažujeme, že v rámci první vyhlášené výzvy podáme žádost o dotaci na dostavbu
kanalizační sítě a ČOV, pokud budeme mít
k dispozici všechny potřebné podklady. Zastupitelstvo obce schválilo na posledním zasedání i pravidla pro zavedení stočného od
ledna příštího roku (jsou zveřejněna na
našem webu). Jistě všichni víte, že žádná investice není dotací kryta v plné výši, že tedy
obec bude muset z vlastních prostředků spolufinancovat náklady na řešení odvodu odpadních vod. Stočné bude vybíráno a střádáno
na zvláštním účtu právě pro potřebu plánované investice. Čeká nás všechny spousta
starostí. Věříme však, že všichni pochopíte
nutnost řešení této problematiky a obrníte se
trpělivostí, abychom se s tímto obrovským problémem vypořádali se ctí.
Ludmila Bubeníková, starostka obce
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Také jste se ve středu 14. října ráno probudili
a přemýšleli, co je to divného u nás v obci? Což
teprve Vy, co bydlíte v ulici
Opavská a v blízkém okolí?
To ticho !! Jako o víkendu
nebo když je vše o Vánocích
zahaleno vysokou vrstvou
bílé sněhové pokrývky. A na Lázni? Tam můžeme v zimě sáňkovat, tvrdili někteří šprýmaři.
Pokud ještě pořád někdo nechápe, pak vězte:
ano, dočkali jsme se.
V úterý 13. října 2015 byl slavnostně uveden do provozu nový úsek obchvatu (přeložky silnice I/11), část označovaná ve
stavebním řízení jako „Mokré Lazce – hranice okresů Ostrava, Opava“. Slavnostní
událost proběhla na katastru obce Hrabyně
přímo na nové komunikaci za účasti mnoha vý-

iniciativou velmi výrazně přispěla ke

TAK JSME SE DOČKALI

znamných hostů, občanů i médií. Nejen zástupci kraje, zhotovitele, SFDI, ŘSD, ale také
starostka obce Hrabyně a někteří další hosté
vzpomínali ve svých vystoupeních na strastiplnou cestu, vedoucí k tomuto dlouho očekávanému výsledku. Všichni zdůrazňovali význam
stavby z hlediska životního prostředí, bezpečnosti, zvýšení zaměstnanosti a podpory podnikání v důsledku rychlejšího dopravního spojení,
vlivu na naše obce (Velká Polom, Hrabyně,
Mokré Lazce, kterými projíždělo cca 15 tisíc
vozidel denně). Hovořili o některých výjimečných parametrech této stavby (např. téměř 60
m vysoký most), o dokonalosti a kráse odvedeného díla. A také si všichni děkovali, což je
při takové příležitosti správné. Je mnoho těch,
kteří mají zásluhy. Já bych však ráda vyzdvihla
mimořádnou aktivitu mé kolegyně Zdeňky Jordánové, starostky obce Hrabyně, která svou

zdárnému
výsledku. V pozici ministra
dopravy
ovlivnil podstatným
způsobem osud
této stavby Ing. Zbyněk Stanjura, nyní poslanec
PSP ČR. Zástupcům kraje se podařilo dořešit
problém v oblasti majetkoprávního vypořádání
jednoho z pozemků. Bez tohoto kroku bychom
se také nepohnuli dále. Poděkování a obdiv
patří samozřejmě také stavařům, je to skutečně
výjimečná a krásná stavba. I já mám
v paměti mnohá nekonečná jednání nejen z pozice starostky obce,
ale i členky hospodářského výboru
poslanecké sněmovny v letech
2010 – 2013 o finančním zajištění
stavby (cca 4 mld. Kč), boj proti jejímu zastavení, tisíckrát opakované
zdůvodňování její potřebnosti pro
život nás všech. Ve skříni na OÚ
mám „památeční“ kladívko, kterým
jsme v březnu 2009 poklepávali na
základní kámen. Trvalo to déle, než bychom si
přáli, nicméně toto vše už je minulostí. Tak jsem
ke kladívku přiložila kousek pásky, kterou jsme
si my, představitelé obcí, kterých se tato událost nejvíce dotýká, střihli jen tak – pro vlastní
potěšení z „naší“ stavby. Dobrá věc se podařila.
Jen chybí ta správná koncovka – napojení na
tzv. „prodlouženou Rudnou“, kterému brání majetkoprávní vypořádání a dokončení.
I to je jeden z důvodů, proč je na tři roky zastavena naše „stará“ I/11. Doufejme, že se podaří
dořešit vše dříve. Díky tomu došlo v naší obci
k několika zásadním změnám. Kvůli změnám
v objízdných trasách autobusové přepravy
(autobusy sjíždějí z nové cesty po ul. Osvoboditelů) jsme na základě požadavku krajského
úřadu, ODIS a provozovatelů autobusové dopravy odsouhlasili zřízení provizorní autobusové
zastávky v obou směrech před nákupním stře-

POČTY OBYVATEL OBCE V ROCE 2015
K 1. 10. 2015 byli ve Velké Polomi přihlášeni k trvalému pobytu
2 023 občané ČR. Od začátku roku do října 2015 se v naší obci narodilo 13 miminek, přistěhovalo se 33 a odstěhovalo 38 osob. Navždy
jsme se rozloučili s 9 spoluobčany.

ZMĚNA SOCIÁLNÍ PRÁCE
V měsíci srpnu se Odbor sociální práce a metodiky Magistrátu města
Ostravy přestěhoval z ulice 30. dubna 3130/2d, Ostrava do budovy
nové radnice na Prokešově náměstí 8, Ostrava. V důsledku změn
v rámci Oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy
došlo k 1. říjnu 2015 k přerozdělení sociálních pracovníků v rámci obcí
v širším správním obvodu města Ostrava. Dosavadní sociální pracovník
Mgr. Petr Habram již nebude vykonávat sociální práci pro obec Velkou

diskem v ul. Opavská, kde zastavují některé autobusové linky. Školské spoje i nadále zajíždějí
až na autobusové stanoviště u školy. Dálkové
spoje směr Opava, Šumperk, Bruntál nebudou
až na pár výjimek do Velké Polomi a Hrabyně
zajíždět. Autodopravce na naše námitky argumentoval časovou i finanční ztrátou, navíc přímé
spojení by mělo svou rychlostí a výhodností
konkurovat osobní automobilové dopravě.
Upozorňujeme tedy na zvýšený pohyb vozidel
v ulici Osvoboditelů a na nutnost mnohem větší
opatrnosti! Před několika lety jsme se na tuto
okolnost připravili a po celé délce ulice jsme vy-

stavěli chodník, abychom ochránili chodce
právě před možným zvýšeným nebezpečím
v souvislosti s novou dopravní situací. Ulice
Osvoboditelů teď patří k dopravně nejzatíženějším, proto je třeba tuto skutečnost respektovat.
Jízdní řády i další potřebné informace jsou na
našich webových stránkách.
Ludmila Bubeníková,
starostka obce Velká Polom

Polom a uvedenou agendu bude zajišťovat paní Milada Hutěčková, DiS.
Měl by zůstat zachován dosavadní termín návštěv sociální pracovnice
v naší obci, a to každou třetí středu v měsíci. Na sociální pracovnici se
můžete obracet s dotazy také přímo v její kanceláři na Prokešově náměstí 8 v Ostravě, kancelář č. 261, telefon 599 443 848.
V uplynulých měsících došlo k přestěhování i některých poboček
Úřadu práce ČR v Ostravě. Od 29. 9. 2015 je Krajská pobočka Úřadu
práce umístěna na adrese Zahradní 368/12, Moravská Ostrava. Rovněž došlo k přestěhování Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči z ul. Pivovarská 84/1, Ostrava na ul. 30.
dubna 3130/2c, Ostrava, a to s účinností od 19.10.2015.
Do roku 2016 přejeme všem občanům obce Velká Polom pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.
Lucie Divišová
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Vážení občané, zajisté sledujete kroky našich
zastupitelů, které nezadržitelně připravují veškeré podmínky potřebné k zákonem uloženým povinnostem týkajícím se veřejné
kanalizace v obci. Jedním z prvních kroků
bylo vytvoření povinného Fondu na obnovu
vodohospodářského majetku, jehož jednou
ze složek příjmů je právě stočné. Z tohoto
fondu budou finanční prostředky používány
na opravy a rekonstrukce veřejné kanalizace.
Dalším krokem bylo vytvoření a schválení jednotných pravidel, kterými se bude řídit výběr
stočného v obci. Pravidla jsou volně přístupná
na webových stránkách obce (čelní strana,
sekce Vybrali jsme). Od 1.1.2016 bude zavedeno a vybíráno stočné (cena za odvádění odpadních vod z nemovitosti do
veřejné kanalizace), o jehož výši bude
rozhodovat zastupitelstvo obce na prosincovém zasedání. Stočné je stanoveno
na 1 m3 odváděné odpadní vody z nemovitosti a je stanoveno bez platné sazby daně
z přidané hodnoty. Odběrateli služby jsou občané, kteří uzavřeli s obcí smlouvu na odvádění odpadních vod (v období 2010 – 2015).
Množství odpadních vod, které jsou z nemovitosti odváděny, lze vypočítávat různým
způsobem. Jednak dle pravidla „co do nemovitosti vteče, to taky vyteče“, nebo stanovením množství odpadních vod dle směrných
čísel platné prováděcí vyhlášky (428/2001
Sb.) k zákonu o vodovodech a kanalizacích

DŮLEŽITÉ INFORMACE - STOČNÉ
(274/2001 Sb.), která předpokládá u rodinných domů množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace na osobu a rok
ve výši 36 m3. V případě, že nelze použít
jeden ze dvou výše uvedených způsobů, je
množství odpadní vody stanoveno odborným
výpočtem. Jako výhodnější a levnější se jeví
způsob první, což je odečet měřicího zařízení
pro odběr vody z veřejného vodovodu (vodoměru). Vlastníci nemovitostí, kteří odvádějí odpadní vody do veřejné kanalizace,
si mohou způsob zjišťování množství odpadní vody určit, a to při podpisu smlouvy
na obecním úřadě.
Stočné bude poprvé fakturováno po skončení I. čtvrtletí roku 2016 (cca duben 2016).
Vlastníci nemovitostí, jejichž nemovitost není
připojena na veřejnou kanalizaci, budou povinni na výzvu příslušného orgánu státní
správy doložit protokol o vodotěsnosti
žumpy nebo vodního díla, doklady o četnosti
a úhradě vývozu odpadních vod s identifikačními údaji vztahujícími se k nemovitosti a prokázat vývoz takového množství odpadní vody,
které odpovídá směrnému číslu dle Vyhlášky
č. 428/2001 Sb. nebo odebranému množství dodané pitné vody odečtem z vodoměru
(dle právních předpisů nemovitost se čtyřmi
osobami vyváží žumpu min. cca 3x až 4x

ročně, rozhodující je samozřejmě objem
žumpy).
Od ledna 2016 bude možno na obecním
úřadě (II. patro, kancelář č. 7) uzavírat
smlouvy na odvádění odpadních vod, a to
ve dnech úředních pondělí a středa, 8:00
- 12:00 hodin, 13:00 - 17:00 hodin.
Znění smlouvy bude zveřejněno na webových
stránkách obce (sekce na čelní straně Vybrali
jsme) po schválení zastupitelstvem obce.
Součástí smlouvy bude určení způsobu zjišťování množství odpadních vod odváděných
z nemovitosti a také vyjádření vlastníka nemovitosti k napojení nemovitosti na veřejnou
kanalizaci po rekonstrukci veřejné kanalizace.
Vyjádření vlastníka nemovitosti k zachování
kanalizační přípojky z nemovitosti po provedené rekonstrukci veřejné kanalizace je pro
obec nepostradatelné a pro občany závazné.
V současné době připravuje vedení obce
spolu s obecním úřadem veškeré potřebné
materiály a písemnosti k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace z Operačního
programu Životní prostředí. Rádi bychom, aby
byla tato náročná investiční akce o velkém finančním objemu spolufinancována z prostředků EU.
Pavlína Mučková, tajemnice OÚ

MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2016
Částka místního poplatku v roce 2016 za systém odpadů
činí 612,- Kč/rok/občana (51,- Kč/měsíc/občana).
Osvobození nebo úlevu na poplatku lze uplatňovat po celý rok.
Splatnost místního poplatku za odpady je stanovena do

31. 7. 2016. Následujícím dnem je poplatek již nedoplatkem a je ze strany správce poplatku (obecní úřad) penalizován v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou.
Pavlína Mučková, tajemnice OÚ

AKCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2015
Stejně jako v minulých letech jsme se i v roce letošním rozhodli přispět k rozvoji společenského života v obci a připravili jsme pro obyvatele několik akcí, které jsme realizovali kromě jiného i za podpory Obce
Velká Polom.
V únoru jsme pořádali již tradiční hasičský bál, na kterém letos zahrála
kapela NOA, která k nám jezdí až z Bohuslavic u Šumperka.
V červnu jsme v rámci obecních oslav připravili již 2. ročník netradiční
hasičské soutěže přes rybník Rákosníček. Soutěže se zúčastnili i kolegové hasiči z partnerské obce Dlhá nad Oravou. Stejně jako v roce
minulém šlo hlavně o to dobře se pobavit. Přihlížejícím divákům se soutěž viditelně líbila, největší úspěch mělo nedobrovolné koupání některých osádek v rybníce.
V říjnu jsme pak připravili první ročník Velkopolomského vinobraní.
Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo tuto akci pořádat každoročně
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a zavést tak v obci novou tradici. Účast byla nad očekávání hojná, svou
roli sehrálo krásné počasí, které v den akce panovalo. Nálada byla výborná, k poslechu nám zahrála Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku.
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů, ale i ostatní občané měli
možnost zúčastnit se školení první pomoci. V rámci tohoto školení jsme
si oživili základy první pomoci v situacích, se kterými se můžeme v životě
běžně setkat a členové jednotky si vyzkoušeli záchranu osob z automobilu
při autonehodě v inscenované situaci.
Na realizaci akcí jsme využili finanční
příspěvek poskytnutý Obcí Velká
Polom, ze kterého jsme zakoupili vybavení pro pořádání akcí.
Za SDH Velká Polom
Kateřina Honajzrová

PARKOVÁNÍ NA CHODNÍCÍCH A KOMUNIKACÍCH V OBCI
Vážení spoluobčané, letos v říjnu jsme společně zaznamenali významný historický mezník v dějinách naší obce. Mezník, na který,

skutečností, kdy potkáváme zvýšený počet
vozidel i na těch místních komunikacích,
které byly dosud automobilovou dopravou
téměř „nepolíbené“. Jedná se zejména o ulice
Za Humny, Úvozová, Stodolní, Na Kopci, Budovatelů, Na Rohuli, ale i další.
V této situaci a v souvislosti s blížící se zimou
bych chtěl upozornit na velký nešvar, kterým

rušují zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích. Na přiložených fotografiích dokládám pro ilustraci několik
„vzorných“ příkladů parkování z loňské zimy.

troufám si říci, čekaly generace občanů naší
obce možná několik desetiletí. Byla to skutečnost, kdy 13. října 2015 byl uveden do
provozu tolik očekávaný obchvat Velké Polomi. Tato skutečnost má a bude mít významný dopad na celkovou dopravní situaci

v naší obci. Dopravní zatíženost nechvalně
známé silnice I/11 poklesla v obci téměř na
nulu. Břímě hlavního dopravního zatížení převzala naopak ul. Osvoboditelů coby hlavní
přivaděč z MÚK (mimoúrovňová křižovatka)
obchvatu. Toto přeskupení dopravy přináší
do obce dosud nepoznané situace, kdy
spousta řidičů si hledá tu svoji novou a optimální trasu, a tak se všichni setkáváme se

je parkování na chodnících a místních komunikacích. Chci zdůraznit skutečnost, že
chodníky byly vybudovány především pro
bezpečnost občanů a ne jako odstavné plochy vozidel. Zimní údržbu chodníků zajišťují
pomocí drobné mechanizace pracovníci čety
obecního úřadu, zimní údržbu místních komunikací zajišťuje úspěšně již řadu let pan
Jindřich Hrbáč. Letos chystáme ještě rozšíření posypu místních komunikací inertním
materiálem. Je to práce náročná, zodpovědná, často v nelehkých podmínkách, navíc
velice často komplikovaná nezodpovědným
chováním některých občanů, kteří i přes
četná upozornění sobecky parkují tak, že po-

Takový byl nejen senior den
Na sobotu 10. října 2015 připravili členové Senior klubu Velká Polom
– u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a 1. výročí založení vlastního klubu – nejen pro sebe ale i veřejnost pestrý odpolední program
v kulturním středisku pod názvem Den seniorů.
Nejdříve od 15.00 hodin proběhla členská schůze Senior klubu za
účasti takřka všech jeho členů. Průvodní slovo měl předseda klubu
Ing. Radim Holeček, který ve zprávě o činnosti za období od založení
klubu shrnul krátké, ale pestré dějiny klubových aktivit. Po založení se
klub do konce loňského roku stabilizoval formálně i organizačně, byla
ujasněna koncepce vlastní činnosti. Od začátku letošního roku se naplno rozvinula klubová činnost v tzv. Seniorce v suterénu kulturního
střediska.
Setkáváme se každý čtvrtek ke společnému „posezení a povídání“
vždy s předem připravenou programovou částí. Věřte, nevěřte, ale
v průběhu prvního roku činnosti klubu jsme se setkali v Seniorce třiatřicetkrát, a to jsme měli takřka dvouměsíční letní prázdninovou přestávku! V rámci těchto setkání proběhlo devět odborných přednášek,
devět prezentací a několik promítání dokumentů či živých hudebních
vystoupení. Seniorka se tak stala centrem klubového dění a pravidelně ji navštěvuje většina našich členů. Naším širokým a pestrým
programem lákáme k návštěvě i ostatní spoluobčany. Počet členů se
zatím pohybuje okolo čtyřiceti.
Vrcholem naší činnosti byly nesporně společné zájezdy – od návštěvy
Planetária v Porubě přes exkurzi ve firmě Marlenka až po exkurzi ve
vodní přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně, která se mimořádně
povedla. Cílem do budoucnosti je minimálně udržet frekvenci a kva-

Čisticí a odklizecí mechanismy se často nemohou kolem takto zaparkovaných vozidel
vůbec dostat ke svému cíli. A výsledek? Samozřejmě právem nespokojený občan, který
si stěžuje na neodhrnuté chodníky a cesty,
ale už neřeší, proč tomu tak je.
Opět chci vyzvat a oslovit vás, všechny občany, abyste nezavdávali příčinu k eventuálním sporům v této záležitosti. Berte prosím
ohled i na ostatní účastníky silničního provozu. Neradi bychom sporné situace řešili
prostřednictvím místního oddělení Policie
ČR. Věříme, že tato nepopulární, ale někdy
bohužel potřebná opatření nebude nutno
v naší obci používat.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Emil Chudoba,
místostarosta obce

litu programových částí čtvrtečních setkání v Seniorce, realizovat
v příštím roce opět společné zájezdy i návštěvy kulturních či sportovních akcí, aktivněji vyhledávat donátory a sponzory.
Veškeré klubové dění zajišťovala Rada klubu ve složení Ing. Radim
Holeček, Věrka Fialová a Anička Fochlerová s vydatnou pomocí všech
členů, za což předseda všem velmi poděkoval.
Rád bych touto cestou poděkoval Obci Velká Polom za finanční dotaci z rozpočtu obce, byť nemůže pokrýt všechny naše aktivity, ale pomáhá nám uskutečnit alespoň ty největší akce.
Po skončení členské schůze proběhl kulturní program s hojnou účastí
veřejnosti a představitelů obce. Nevšedním kulturním zážitkem bylo již
úvodní vystoupení dětského pěveckého sboru Paprsek, které sledoval přeplněný sál. Vystoupení sboru jistě každého z diváků zahřálo
u srdce a patří mu za to náš obdiv i dík. Vrcholem odpoledne pak byla
show lidového vypravěče a zpěváka Franty Uhera. Uchvátil nejenom
svým břitkým jazykem, který vyvolával salvy smíchu plného sálu, ale
i bravurou zpěvu lidových písní. V závěru programu držela přítomné
v napětí i zábavě bohatá tombola z darů členů klubu.
Všichni, kdo přišli, jistě strávili příjemné a zábavné odpoledne. Mohu
Vás ujistit, že již plánujeme další veřejné společenské akce.
Vše potřebné o našem Senior klubu Velká Polom z.s. se dozvíte na našich stránkách www.senior-klub-velka-polom.eu, kde jsou pravidelně publikovány i pozvánky na připravované akce.
Věříme, že některé z Vás naše činnost zaujala a přidáte se k nám.
Rádi přivítáme každého nového člena.
Ing. Radim Holeček
předseda Senior Klubu z.s.
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STAROST O KULTURNÍ A DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ NÁS SPOJUJE
Milí farníci, stává se už tradicí, že v posledním čísle Bumerangu v roce
můžete najít a přečíst si slovo i ode mne. Tentokrát jsem nečekal až na
závěr roku a píšu těchto pár slov trochu dříve.
Když sledujete zprávy z Evropy, zvláště z té západní, můžete si všimnout
i takových, ve kterých uslyšíte „nabídku“ tamějších muslimů: „Dejte nám vaše kostely,
my si je předěláme na mešity. Vy je stejně
nepoužíváte, nechodíte tam, nemodlíte se
v nich, stojí prázdné.“
Ale místním lidem se tato nabídka rozhodně
nelíbí. A není divu. I přesto, že do kostela
nechodí, a někdy dokonce v Boha ani nevěří, všichni cítí, že kostely jsou jejich (nejen
kulturním) dědictvím, že ukazují na něco důležitého, co bylo dlouhodobou záležitostí jejich národa, co však bylo (a pořád je) taky
jejich součástí, o kterou je třeba se starat.
Bohu dík, že u nás není (ještě?) ten problém. Sice jsou Češi, kteří o sobě říkají: jsem nevěřící, víra mne vůbec
nezajímá. Další, kteří sice jsou pokřtěni, ale vyznávají ve svém životě
pravidlo dvakrát „P“ (Pokřtít a Pohřbít) a mezi tím už nic. A jsou také
takoví, kteří opravdu upřímně uctívají Boha v pravidelném duchovním
a svátostném životě církve.
A přesto, že jsou mezi námi takové rozdíly v pohledu na víru, Boha
a církev, pořád je jedna věc, která nás všechny spojuje: starost o kul-

turní a duchovní dědictví, jehož viditelným znamením jsou kostely. A ty
v České republice jsou opravdu krásné.
Nám, občanům Velké Polomi, se v posledních letech podařilo pěkně
opravit náš farní kostel, jak zevnitř tak zvenčí. Není možné si toho nevšimnout. A je to pěkné i povzbudivé, že společně cítíme tu odpovědnost za nejstarší budovu a zároveň i dominantu naší obce.
U té příležitosti chci moc poděkovat zastupitelstvu obce Velká Polom,
které schválilo příspěvek k opravám kostela a také každému občanu,
který k tomu přispěl z vlastních příjmů.
Samozřejmě není to konec oprav, které nás na kostele ještě čekají.
V příštím roce na opravu čekají varhany, které, stejně jako „Boží mlýny
melou pomalu, ale jistě“, nám také „pomalu, ale jistě“ odmítají hrát.
Věřím, že se podaří je opravit a budeme se moci sejít v kostele na varhanním koncertě.
Mým přáním je také, aby kostel byl zpřístupněn nejen v době, kdy se
tam konají bohoslužby, ale i mimo ně. Aby během dne každý mohl vejít
do kostela aspoň na krátkou modlitbu. Slyšel jsem, že tak to kdysi
bylo…bohužel ale do doby, kdy se našli lidé, kteří zneuctívali toto posvátné místo modlitby a setkání s Bohem. Doufám, že tato doba je už
dávno za námi, že jsme už dospěli k tomu, aby kostel byl otevřen i přes
den, a nebude nikdo, kdo by náš kostel ničil.
Dovolte, abych Vám všem popřál pěknou hlubokou adventní přípravu
na blížící se svátky Božího Narození.
P. Mariusz Banaszczyk, Váš farář

Letní prázdniny s ROZPUKEM 2015
V běžném životě, při každé činnosti, do které
se pustíme, používáme prostředek k naplnění
svého záměru. Tak i náš prázdninový program využívá velmi vhodného prostředku –
lidské tvořivosti k tomu, abychom zaseli se-

mínko našeho letního ROZPUKU v dětech,
kterých rok od roku stále přibývá.
Nejde nám jen o to, abychom děti zabavily.
Snažíme se vložit do tohoto obecně prospěšného tvaru určité konkrétní hodnoty,
které navazují na otevření komunikace mezi
sebou navzájem. Učíme se vnímat a formulovat své vlastní pohledy na svět, které si prostřednictvím nových podnětů a poznání
můžeme s dětmi velmi dobře uvědomovat.
Prázdninová nabídka byla směřována na výtvarné a taneční dílny, vzdělávací programy
a poznávací výlety.
K výtvarnému projevu používáme kromě
kresby a malby keramickou techniku, která je
složitější na zručnost a výrobní postup.
Vznikly krásné práce, v kterých bylo vidět, že
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se děti dostaly do své fantazie a také dokázaly tuto představu přenést na výkres i do

modelovaného tvaru. Děti si vyzkoušely malování hedvábných motýlů, malování na
hudbu, výrobu náramků z korálků, malování
keramických ptáčků a odlévání stop zvířat.
Z našich společných výletů jmenuji alespoň
cestu do ZOO v Olomouci, návštěvu Laser
Game v Ostravě, prohlídku zámku v Raduni,

návštěvu Aquaparku v Kravařích nebo Dětského ranče v Hlučíně.

Na závěr týdenních programů děti obdržely
dárky – cukrovinky, sešity, omalovánky
a DVD film. Jako každým rokem nechyběly
magnetky a záložky do knih.
V letošním roce se našeho 7. ročníku letních
prázdnin zúčastnilo celkem jednašedesát
dětí, z toho 41 dětí z Velké Polomi a zbytek
z přilehlých sousedních obcí.
Fotografie, které zachycují naši prázdninovou
atmosféru, najdete v galerii na www.rozpuk.com/galerie/.
Děkuji lektorce Evě Koskové, DiS. a Mgr. Renátě Drozdkové za profesionální vedení
a spolupráci.
Také děkuji Obci Velká Polom za finanční
podporu a vstřícnost k našemu snažení.
Všem dětem přeji tvořivý školní rok a zvu
všechny naše příznivce na náš další program,
který probíhá i během školního roku. Děti se
mohou zapojit do nově vzniklé Skupiny
ARTE Dynamické tvořivosti. Více na našich
webových stránkách www.rozpuk.com.
Za Alma Mater – centrum rozvoje tvořivosti
Ing. Dana Skokanová

V naší tělocvičně máme také lezeckou stěnu
V září byla oficiálně zkolaudována a škole
předána zrekonstruovaná poslední část naší
školy, a to tělocvična. V průběhu prázdnin prošla velkou rekonstrukcí. Dlouhodobě jsme řešili
plíseň
na
chodbách, v tělocvičně i na záchodech, pravidelně
jsme řešili problémy
s funkčností odpadů a nedostatečným osvětlením.
Díky rekonstrukci
by veškeré zmiňované nedostatky
měly být dlouhodobě odstraněny.
K velikému zlepšení došlo zejména v sociál-

ním zařízení. Zcela nově jsou vybudovány záchody, dvě oddělené šatny se samostatnými
sprchami.
V tělocvičně byly nahrazeny staré obložení,
radiátory a stejně tak
osvětlení novými, esteticky i funkčně na vyšší
úrovni.
Malá lezecká stěna by
měla nejen zatraktivnit
výuku, ale i nabídnout
nové možnosti kroužku.
Přestože je tělocvična poněkud malá a
nelze zde zajistit některé sportovní aktivity,
provedená rekonstrukce znamená velký
posun v úrovni výuky tělesné výchovy i při

využití pro mimoškolní sportovní aktivity
dětí a dospělých.

Finanční i organizační zajištění rekonstrukce
bylo garantováno Obcí Velká Polom, za což jí
náleží naše poděkování, zejména paní starostce.
Mgr. Tomáš Olivka, ředitel ZŠ

RYBNÍK RÁKOSNÍČEK VYDAL SVÉ POKLADY
V sobotu 17. října 2015 se uskutečnily na obecním rybníku u mateřské školy Rákosníček rybářské závody pro žáky naší školy. Celkem se těchto závodů zúčastnilo jednadvacet dětí, a celkově bylo
uloveno jednašedesát ryb. V šedesáti případech šlo o okouny
a v jednom případě o amura. Pořadí těchto závodů je následující:
1. místo M. Vojtášek
- 18 ryb (209 cm)
2. místo J. Josl
- 13 ryb (151 cm)
3. místo K. Běleš
- 9 ryb (114 cm)
4. místo J. Londýn, M. Steiner
- 5 ryb (60,5 cm)
5. místo M. Demel
- 3 ryby (56 cm)

Bubáčkové spaní
Je úterý 27. října 2015 a děti se těší, že mají
poslední den školy a před sebou pět dní volna.
Všechny spěchají
domů. I děti třetích tříd spěchají
domů, ale jen pro
věci, spacáky
a karimatky a vracejí se zpátky do
školy. Od 16.30
hodin se to ve
škole začíná hemžit dětmi a rodiči s batohy
a napečenými dobrůtkami. Třídní učitelky připravily pro své žáky spaní ve škole s programem. Děti čekaly hry, ve kterých si zopakovaly

matematiku, následoval průvod v kostýmech
bubáčků, koček, čarodějnic, bílých paní atd. při
svíčkách kolem rybníku, kde vládnul večerní
klid, jen kačenky reagovaly na světýlka, které
se pohybovaly ve všech směrech.

6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

O. Hrubý
M. Skiba
P. Kozák
M. Bubeník

- 3 ryby (36,5 cm)
- 3 ryby (35,5 cm)
- 1 ryba (12,5 cm)
- 1 ryba (12 cm)

Všem umístěným i zúčastněným žákům děkujeme za aktivní účast
a těšíme se na další závody, které budeme pořádat na jaře 2016.
Mgr. Jiří Skiba

V každé třídě byl připraven rautový stůl z napečených dobrůtek od rodičů, kterým tímto děkujeme za napečení. Všechno bylo moc dobré
a všichni si pochutnali. V osm hodin večer nám
přivezli teplou pizzu, po které se jen zaprášilo.
Mezi další hry patřilo namotávání bonbónů na

chařky, které nám uvařily teplý čaj – moc děkujeme.
Akce se vydařila a plánujeme další spaní za tři
měsíce – diskotéka tentokrát pyžamová.
Mgr. Lenka Martináková,
Mgr. Denisa Thiemelová

klacík, při kterém si děti procvičily své šikovné
ručičky. Ve velkém sále družiny probíhalo tancování v kostýmech, taneční hry a tancovalo
se až do půl desáté. V deset hodin byla večerka, děti usínaly postupně, neboť byly plné
zážitků, které potřebovaly se svými spolužáky
probrat.
Ráno v sedm hodin byl budíček, ale děti vstávaly postupně již od šesti hodin. Následovalo
postupné probírání, úklid, snídaně – dobrůtky,
které zbyly a čerstvé rohlíčky s máslem
a sýrem pro ty, kdo nechtěli sladké. Zametání
a úprava tříd do původního stavu, aby v pondělí
nebylo nic poznat. V osm hodin si rodiče vyzvedávali děti a společně odcházeli plni zážitků
domů. O pitný režim se nám postaraly paní ku-
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Z AŽ I LI

J SM E DE N SE ZV Í ŘÁTKY

V pátek 9. října si naši třeťáci přinesli do školy domácí mazlíčky a uspořádali jejich výstavku. Nejprve se ale museli zeptat rodičů, zda jim to dovolí a zda pomůžou s přepravou zvířátek. Rodiče souhlasili a ráno zvířátka do školy
přivezli, za což jim moc děkujeme.
Ve dvou třídách se nám sešla tato zvířátka: kotě, suchozemské želvy, andulka, zebřička, šneci, vodní želva,
rybičky, morčata a zakrslý králíček. Před školou jsme si prohlédli tři pejsky, které nám přivedli rodiče ukázat. A ti, kteří neměli možnost si mazlíčka přinést, si připravili moc pěkné referáty a knihy o zvířatech.
Na výstavku jsme pozvali děti z ostatních tříd a pozvánky jsme doručili i do mateřských školek. Během
dopoledne se u nás vystřídalo mnoho dětí. Všichni byli ze zvířátek nadšeni, hladili je, nosili nebo je
jen zaujatě pozorovali.
Nakonec nám návštěvníci napsali své dojmy a poděkování a my jsme
byli velice rádi, že se jim zvířátka líbila.
Fotky z výstavky najdete na webových stránkách školy.
Učitelky a děti 3. tříd

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK Uspávání broučků aneb když usíná les
Koncem října jsme šli s dětmi z MŠ Pastelka
po stopách skřítka Podzimníčka. Navštívili
jsme nedaleký les, kde jsme společně pozorovali barevnou proměnu podzimní přírody.
S dětmi jsme objevili velké lesní mraveniště,
z přírodnin stavěli domečky a našli skřítkův
tajný poklad. Skřítek Podzimníček nás provázel i koncem týdne, kdy vrcholily přípravy na
svátek Halloween, který se slaví v předvečer
svátku Všech svatých. S dětmi jsme malovali
a dlabali dýně, vyráběli strašidýlka, čarodějnici
a lucerničky, jež nám krásně vyzdobily vstup
do MŠ Pastelka. V pátek se naše školička proměnila v ráj pro strašidla a jiné pohádkové bytosti. Děti v rámci tvoření uvařily i domácí
plastelínu, která slavila obrovský úspěch. Samozřejmě nechybělo ani tancování, zpívání
a taky trocha toho strašení a kouzlení...
Jana Neuwirthová Špaková
a Bc. Helena Dvořáčková
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Tato již tradiční akce MŠ U Rákosníčka a Pastelky letos proběhla za velké účasti dětí, rodičů, učitelů i maminek ze spolku. V původním termínu nám počasí nepřálo, ale přeložený termín 22. říjen
2015 nám opravdu vyšel.
Letos se děti vydaly uspávat zvířátka společně s Krakonošem, Trautenberkem a nechyběla ani Anče.
Na malou chvíli se školní zahrada proměnila v pohádkovou říši, kde děti plnily úkoly na stanovištích s pohádkovými postavičkami – například u čarodějnice, Karkulky, s liškou, Bobem a Bobkem
a mnoha dalšími. Po úspěšném absolvování všech disciplín byly děti odměněny sladkou odměnou.
Jelikož se mezitím setmělo, děti dostaly lampičky a u plápolajícího ohně si všichni společně zazpívali Mravenčí ukolébavku a uspali tak celý les. Než se děti vydaly domů, dostaly teplý čaj na zahřátí.
Zkrátka nepřišli ani rodiče, kteří si mohli dát čaj teplý a veselý. Po příjemně stráveném podvečeru
se spokojené a nadšené děti s rozsvícenými lampičkami ubíraly s rodiči k domovu. Uspávání se povedlo a již nyní se všichni těšíme na další akci, kterou je tradiční Večer pro ženu, věnovaný našim
maminkám, babičkám a vůbec všem ženám, které mají chuť přijít do vánočně vyzdobené MŠ U Rákosníčka, něco si nakoupit, dát si dobré vínko a popovídat si před vánočním shonem. Sejdeme se
v pátek 11. prosince v 18:00 hodin.
Děkujeme všem, kdo nám pomáhali s různými akcemi, a přejeme krásné Vánoce a klidný a pohodový nastávající rok.
Bc. Michaela Rychlá
učitelka MŠ U Rákosníčka

Na Baště se opět hrálo

P UTOVÁNÍ ZA K ARLEM

Okolí Rybářské bašty se v sobotu 22. srpna
2015 stalo kulisou koncertu kapely Rázy, která
zde zahrála v rámci svého téměř akustického

V příštím roce v květnu budeme slavit 700. výročí
narození významné osobnosti – Karla IV.
Naše škola se také připojila a zpracovává projekt
k tomuto výročí, který vyvrcholí v květnu 2016.
Několik tříd bude putovat do Prahy, kterou pak
pomyslně se sluníčkem po obláčku dovezou do
Velké Polomi. Děti z 1. stupně zpracují obří leporelo o Karlu IV., starší žáci (2. stupeň) vytvoří
knihu v elektronické podobě. Škola bude vyzdobena v duchu 14. století. Již nyní probíhá příprava
na krátké divadelní představení, rekonstrukci korunovace Karla IV., slavnostní průvod, hudební doprovody na housle, klavír, flétny a kytary. Konat
se budou taky dějepisné soutěže, výtvarné a rukodělné dílničky s žáky i rodiči. Výrobky z těchto
dílniček bude možné zakoupit na starodávných
tržištích. Podrobnější informace budeme postupně zveřejňovat.
Mgr. Lenka Martináková

mini-turné. Tato velkopolomsko-veřovickotrojanovicko-ostravská kapela v čele se zpěvačkou Denisou Vlkovou zde odehrála přes hodinu
trvající koncert. Několik desítek posluchačů se nenechalo
odradit nevlídností
počasí, které se však
navečer umoudřilo.
Posluchači vytvořili
kapele příjemnou atmosféru, která pokračovala dlouho po
skončení koncertu.
Kapela děkuje všem
posluchačům.
Za kapelu Rázy
Pavel Honajzer

Letní tábor velkopolomského oddílu Heřmánek
„Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Skautské tábory
jsou specifické tím, že se jich účastní většinou děti, které spolu pracují
i během roku. Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími, které znají. Na
chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají se stavbou, přípravou jídla nebo programu.“ (www.skaut.cz)
Také náš skautský oddíl Heřmánek uspořádal letní tábor, který proběhl od

5. do 12. července 2015. Tábor jsme s pomocí rodičů dětí a přátel našeho
oddílu postavili na louce v údolí Jamníku mezi Těškovicemi a Bítovem. Děti
i vedoucí spali ve stanech s podsadou, zázemí pro jídelnu a hry měli ve velkém vojenském hangáru, vařilo se v polní kuchyni a k dispozici měli polní
sprchu, toaletu
a umývárnu.
V těchto podmínkách mimo civilizaci děti prožívaly
táborový
program a měly
možnost převést
do praxe skautské dovednosti,
které se naučily
během roku při
pravidelných týdenních schůzkách. Tímto všem, kteří nám s přípravou tábora jakkoliv pomohli, děkujeme.
A jak se tábor líbil dětem? Posuďte sami dle jejich postřehů:
Zuzka: Nejvíce se mi na táboře líbily hlídky.
Adéla: Nejvíc se mi na táboře líbil „dokumentární cyklus Nelča a mucholapka“.

Eva: Nejvíc se mi líbilo, jak jsme dělali mapu.
Katka: Líbilo se mi, když jsme se koupali v rybníku.
Sabina: Nejvíce se
mi na táboře líbily
hlídky a táborák.
Alena: Nejvíc se mi
líbila stezka odvahy.
Michaela: Na táboře
se mi líbilo, jak jsme
během hlídky kluků
se Zorkou a Barčou
a s Žužu a se mnou
přepadly kluky.
Nela: Na táboře se
mi nejvíc líbila
stezka odvahy a junácký nástup.
A pokud byste chtěli
mít ještě větší představu, jak takový
tábor vypadá, nebo
jen nasát letní atmosféru, můžete se podívat na fotografie z tábora, které jsou k dispozici na
našich internetových stránkách www.skaut-velkapolom.net.
za skautský oddíl Eliška Kapicová

PŘEPRAVA OSOB
MONIKA FIALOVÁ (TEL: 777 409 400)
ZARUČUJEME SPOLEHLIVOST, OHLEDUPLNOST,
DŮVĚRU A VŽDY ČISTĚ PŘIPRAVENÝ VŮZ
K VAŠIM SLUŽBÁM:
K LÉKAŘSKÉMU VYŠETŘENÍ A ZPĚT
DO NEBO Z NEMOCNICE
DO LÉKÁRNY A ZPĚT
OD TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY DOMŮ
DLE DOHODY I JINAM

CENA ZA 1 KM … 10,- KČ
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Starší dorost TJ Velká Polom - oddíl kopané
Po ukončení loňského fotbalového ročníku starších žáků došlo k založení dorosteneckého oddílu
TJ Velká Polom a jeho přihlášení do Městského
přeboru Ostrava. Po několika letech tedy máme
opět dorostenecké družstvo, ze kterého doufám
v budoucnu vzejdou tolik očekávané posily do „A“
mužstva mužů naší TJ.
Příprava na založení tohoto týmu začala již na jaře,
v průběhu ještě probíhající jarní části žákovské
sezóny. V tomto období jsem oslovil partu starších
kluků, které jsem před lety krátce trénoval ještě
jako benjamínky, zda by nechtěli zkusit znovu začít
hrát fotbal a doplnit partu mladých dorostenců
v nové sezóně. (Ani se to nechce věřit, ale dnes
jsou to již dorostenci, skoro muži.) Pro končící
partu starších žáků jsem připravil anonymní anketu, ve které se měli možnost svobodně vyjádřit,
zda chtějí či nechtějí pokračovat v dorostenecké
kategorii za naši TJ, nebo chtějí hostovat v jiném
oddíle. Drtivá většina měla zájem pokračovat,
proto jsem kluky přihlásil do soutěže.
Po rozpačitých prvních zápasech, kdy jsme totálně

vybouchli nejen díky těžkému losu, nesehranosti,
ale hlavně špatnému a nezodpovědnému přístupu
některých hráčů k utkání, jsme se postupně začali
sehrávat, pozměnili jsme taktiku, tým začal více
bojovat a výsledkem byly první bodíky. Rozstřílel
se nám Jirka Stadtherr, který zaznamenal čtyři
„hatriky“ v řadě a dalšími trefami pomohl k zisku

plného počtu bodů v pěti utkáních v řadě. Bohužel v posledních zápasech se mu střelecká muška
trošku vychýlila a ve Václavovicích vyšel tentokrát
střelecky naprázdno. Z tohoto utkání jsme odjeli
poraženi. Byl to velice smolný zápas, ve kterém

jsme přišli nejen o body, ale, díky extempore našeho gólmana, který neudržel na uzdě své emoce
a byl vyloučen, i o oporu v brance. Tímto byla přerušena naše spanilá vítězná jízda pěti vítězných
zápasů. Poslední domácí souboj s celkem Klimkovic jsme bohužel v oslabené sestavě přes bojovný výkon prohráli 1:3. Čeká nás ještě jedno
utkání v Hrabové, kde se popereme o poslední
podzimní body a snad přezimujeme v polovině tabulky naší soutěže.
Po tomto následuje zimní přestávka. V lednu začneme přípravu v tělocvičně a odehrajeme turnaj
ostravské zimní ligy dorostu na umělé trávě ve
Vřesině.
Děkuji všem trenérům a vedoucím jednotlivých
mužstev za vzájemnou spolupráci, sponzorům, pořadatelům, obětavým rodičům a v neposlední řadě
i fanouškům, kteří letos asi trošku „trpí“, ale věřme,
že se vše v dobré obrátí. Přeji všem hodně zdraví,
pevné nervy a spoustu vítězství nejen na hřišti.
Rostislav Vaněk, trenér dorostu

Coerver akademie ve Velké Polomi
TJ Velká Polom ve spolupráci s fotbalovou Coerver akademií připravila 21.
září od 16:00 hodin na hřišti TJ sportovní odpoledne pro malé fotbalisty.
Pro naše fotbalové naděje různých ročníků (2003-2009) byl nachystán profesionální tréninkový program Coerver pod vedením zkušených trenérů s licencí UEFA A a UEFA B. Na hráče čekala spousta zábavy, her a soutěží.

FotbalovýtáborTJVelkáPolom
vLoučnénadDesnou

Na závěr akce se konal miniturnaj, zápasy hrané 3 na 3.
O akci byl velký zájem, byla přihlášena bezmála padesátka zájemců a už
měsíc dopředu bylo tzv. „obsazeno“. Těší nás fakt, že zájem o fotbal ve Velké
Polomi je velký. Jen od nás se přihlásilo třicet kluků, kteří se mezi hráči ostatních týmů z Ostravy neztratili.
Peter Chalachan

častnili jsme se přípravného fotbalového zápasu
v Šumperku a tábor ukončili tradičním sobot-

V průběhu srpna se uskutečnil letní fotbalový
tábor pod vedením trenérů přípravek Radima
Ujfalušiho a Petra Chalachana, s dohledem

Tenisté hodnotili sezonu
zdravotníka MUDr. Ondřeje Bielnika, v letošním
roce taktéž v areálu Penziónu Relax centra Gól
v podhůří Jeseníků, v Loučné nad Desnou.
Tábor byl zaměřen na rozvoj fotbalových dovedností dětí, které fotbal již aktivně hrají, a to
zábavnou formou s využitím mnoha pomůcek. Tréninky probíhaly 2x denně nejen na travnatém a víceúčelovém hřišti, ale také
v tělocvičně. Kromě fotbalové výuky bylo připraveno i opékání, výlet do okolí (navštívili jsme
Lázně Velké Losiny) a táborové hry, kluci hráli
také florbal. Děti soutěžily v různých disciplínách, které byly každý den vyhodnoceny. Zú-

10

Poslední říjnovou sobotu ukončili tenisté sezónu
tradičním turnajem MASTERS ve čtyřhrách.
Není tak důležité, kdo zvítězil (prosadilo se mládí:
Z. Kořistka a J. Zděblo), ale spíše zhodnocení uplynulé sezóny jak po stránce sportovní, tak po
stránce rozvoje areálu.
Sprotovní aktivity
Oddíl se neúčastní žádné pravidelné soutěže, ale pořádá řadu turnajů.
Turnaj žáků ostravských škol (pořádá ZŠ na bezplatně
zapůjčených kurtech)
37. ročník turnaje lyžařů SKI TENNIS Senior
3. ročník turnaje lyžařů SKI TENNIS Junior
23. ročník turnaje členů TO a hostí ZKD Open
Po třech letech byla ukončena činnost tenisové školičky z důvodu zahraniční stáže organizátorky a trenérky K. Zděblové.

ním turnajem GÓL CUP, který jsme po dramatickém boji vyhráli! Kluci už i pod dohledem fandících rodičů ukázali, že fotbal se hraje pro
radost a prvním místem tak ukončili krásný společný týden, kdy jsme vzorně reprezentovali TJ
i Obec Velká Polom. Všem zúčastněným patří
velké poděkování, děkujeme také za velkou
podporu vedení Obce a TJ Velká Polom.
Peter Chalachan,
hlavní organizátor kempu a trenér

Připravili jsme možnost využívání kurtů rekreačním zájemcům o tenis, kdy se služby “správce
na telefon” ujal bezplatně Jarda Tománek a díky
jeho dohledu a přípravě kurtů mohli dvorce za
mírnou úplatu využívat také nečlenové oddílu.
Rozvoj areálu
Členové oddílu odpracovali na úpravě dvorců
a areálu 373 brigádnických hodin, vykáceli
jsme staré a schnoucí smrky kolem dvou kurtů
a vysadili 150 kusů thují, které budou v brzké
době mnohem účinněji stínit jak před sluncem,
tak větrem.
S využitím 90% finanční dotace obce (Program
na podporu obecně prospěšných činností) se nám
podařilo opravit a vyměnit 1/3 plotu u kurtu číslo
2.
Všem členům oddílu a příznivcům tenisu přejeme
“krátkou” zimu.
Petr Zděblo, předseda TO

D RUHÝ ROČNÍK MEMORIÁLU ANTONÍNA HRUŠKY
Dne 24. října se na našem kynologickém cvičišti ve Velké Polomi konal již
2. ročník Memoriálu Antonína Hrušky. Zúčastnilo se ho celkem 18 závodníků a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – IPO 1, IPO 3, ZVV 1 a ZVV 3. Kategorii IPO 1 vyhrála členka našeho klubu Lenka Švidrnochová s dobrmankou
Bellami Artep Moravia,
v kategorii ZVV 1 byla
na prvním místě Miroslava Kristková s fenkou Ariwa Fénixův
měsíc.
Královskou disciplínu,
kterou je v kynologii
kategorie ZVV 3, vyhrála Jana Vavřečková
se svým čtyřnohým
parťákem Calli Mi9. Dana Urbánková s fenkou Blackberry Meggan Bohemia vyhrála kategorii IPO 3 a zároveň se stala celkovou vítězkou memoriálu.
Stejně jako u prvního ročníku čekaly na všechny závodníky velmi bohaté
věcné ceny, a to díky štědrým sponzorům, kteří se rozhodli náš závod podpořit. Předsedkyně klubu a vedoucí závodu Věra Hrušková touto cestou dě-

kuje rozhodčím Dušanu Majtasovi, Jaroslavu Tomanovi a figurantům Radku
Kupkovi, Davidu Hanelovi a hlavně svému týmu ZKO Velká Polom a všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a podpoře závodu.
"Pořádáním tohoto závodu
bychom chtěli zavzpomínat
na úžasného člověka,
jakým pro nás byl pan
Antonín Hruška, a také
chceme více přiblížit sportovní kynologii široké veřejnosti. Chceme, aby lidé
poznali, jak úžasná může
být spolupráce mezi člověkem a jeho psem. Proto
doufáme, že se i příštím rokem sejdeme v minimálně tak hojném počtu
z řad pejskařů i diváků," vyjádřila se paní Hrušková.
Více o klubu najdete na internetových stránkách http://zko-velkapolom3.webnode.cz/
Jarmila Hlaušková

STŘELBA V OPAVSKO-OSTRAVSKÉM REGIONU!
Ne, nejedná se o reportáž z černé kroniky, ale
z předposlední soutěže letošního jubilejního 20.
ročníku VSH. Po osmi letech se soutěž vrátila
do
tělocvičny
v Horní Lhotě,
protože se naše
polomská sokolovna opravuje.
Soutěžilo osm
obcí (Kyjovice se
řádně omluvily, asi
zbrojí na svou parádní disciplínu – plavání), a ty
předvedly napínavý souboj ve střelbě ze vzduchovky na 10m ve stoje.
Napínavý je především boj o celkové prvenství
mezi Horní Lhotou, Plesnou a zezadu útočícím
Krásným Polem. Pokud vám, stejně jako mi, ve
výčtu obcí bojujících o celkové prvenství chybí
Velká Polom – nepřekonatelně nejúspěšnější

obec v historii VSH, pak je to opravdu realita
a ne omyl. Nezájem reprezentovat naši obec je
mezi mladšími sportovci natolik velký, že jsme
nebyli schopni kvalitněji obsadit některé soutěže (badminton, běh, cyklistika, volejbal), a to
ve spolupráci se sportovní smůlou znamená letošní boj o maximálně čtvrtou příčku v celkovém pořadí.
Smůla postihla v cyklistickém závodě, který se
jel tradičně v rámci Plesenské stezky první říj-

novou sobotu, Jirku Kadulu. Ten obětavě na
poslední chvíli naskočil do závodu, abychom jeli
alespoň ve třech závodnících, a bohužel skončil se zlomeninou klíční
kosti v nemocnici. Tímto
mu za sebe i organizátory závodu děkuji za
ochotu reprezentovat
Velkou Polom a přeji rychlé uzdravení bez
komplikací. Jirkův pád
samozřejmě znamenal, že jsme se soustředili
na zajištění pomoci a sportovní výsledek přestal být důležitý. Díky tomu dojel Daniel Keselský až na posledním místě a čest obce ve
výsledkové listině zachraňoval na 8. místě Michal Hurník. Přes tuto smůlu jsme ještě dokázalii porazit Hlubočec a v cross country závodě
nakonec skončili na 7. místě.
Veselejší pohled na výsledky poskytla již
zmíněná střelba, ve které Pepa Marek st.
dokázal potřetí v řadě zvítězit mezi jednotlivci a nástřelem 172 bodů porazil všechny
tradiční rivaly z Krásného Pole. Přispěl tak
velkým dílem k celkovému 2. místu Velké
Polomi těsně před Dolní Lhotou a za kvalitními střelci z Krásného Pole. K tomuto
umístění svými výkony pomohli ještě 5.
Luboš Kabeláč, 16. Josef Marek ml. a 18.
Mirek Tvarůžka. Všem díky za výkony a reprezentaci obce.
Poslední soutěž v plavání se uskutečnila v sobotu 14. listopadu v bazénu bývalého hornického učiliště v Porubě.
Podrobné výsledky, propozice, fotodokumentaci a další zajímavosti najdete na internetu:
www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovnihry/2015/
Za výbor TJ Velká Polom Kamil Drozdek

Celkové výsledky po 10. soutěži
OBEC

Body/body po odečtu 2 disciplín

Horní Lhota

10+6+6+6+10+10+9+9+7+7=80/68

Plesná

7+3+8+10+8+9+8+8+10+3=74/68

Krásné Pole

5+8+4+9+5+8+7+10+8+10=74/65

Vřesina

3+10+10+7+7+6+0+5+9+5=62/59

Velká Polom

9+9+7+5+0+4+10+6+4+9=63/59

Dolní Lhota

8+7+0+8+9+6+5+7+6+8=64/59

Hlubočec

4+4+9+3+0+7+0+3+3+4=37/37

Těškovice

6+5+0+0+6+3+0+0+5+6=31/31

Kyjovice

2+2+5+4+4+2+6+4+0+0=29/29

V

Vysvětlení k hodnocení soutěže:
Do celkového pořadí se započítává každé
obci 9 nejlepších výsledků z celkově 11
disciplín. Teprve při rovnosti těchto bodů
rozhoduje celkový počet ze všech disciplín
a případně vyšší počet lepších umístění.
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Bilancování v jezdeckém klubu Velká Polom
Se zkracujícími se dny se nám také krátí kalendář
jezdeckých závodů. Po náročné sezóně si koně
mohou vychutnat zaslouženou pauzu před zimní

přípravou na další závodní maratón. Ale jak vlastně
proběhla letošní sezóna a jak se dařilo obstát
ve stále rostoucí konkurenci?
První významnou metou pro klub je uspořádání jezdeckých závodů, které proběhly (výjimečně bez
deště) v neděli 10. května. Diváci mohli opět sledovat nejen parkurové skákání, ale také soutěže
vozatajů, a to jak jednospřeží, tak dvojspřeží, nebo
se pobavit na doprovodných atrakcích. V hlavní
skokové soutěži o Velkopolomský pohár se do rozeskakování dostaly čtyři dvojice, které nechybovaly v prvním kole. Následné rozeskakování však
nejlépe zvládla domácí Anna Roubičková s Impaticem, která opět nechybovala a absolvovala kurz
v rychlejším čase než ostatní. Nejcennější vítězství
tedy zůstalo doma.
Do třetice všeho ZLATÉHO
Oblastní mistrovství dětí a juniorů Moravskoslez-

ského kraje je každoročním ukazatelem tréninku
a přípravy mladých sportovců v jezdeckých klubech.
Letošního mistrovství, které se konalo ve dnech 25.
až 26. června, se ujali pořadatelé z Frenštátu pod
Radhoštěm. Těchto závodů se více než úspěšně
zúčastnila řada velkopolomských členů. V nejmladší kategorii dětí (12 až 14 let) si vyskákala
zlatou medaili Magdaléna Roubíčková na koni
Otylka. Další „zlatá“ udělala radost Nině Kaločové
s Ebony mezi staršími juniory (17-18 let). S juniory také měřila síly Anna Roubíčková, která obsadila devátou příčku konečné výsledkové listiny,
a Jakub Bystroň získal místo desáté. O třetí zlatou medaili se zasloužilo celé družstvo JK Velká
Polom svými vyrovnanými výkony ve složení: Dominika Davidová, Jakub Bystroň, Nina Kaločová
a Magdalena Roubíčková. V této kategorii udělalo
obrovskou radost nejen vítězství, ale také skutečnost, že náš klub sestavil jako jediný celé družstvo
startující za stejnou stáj. Se ziskem tří zlatých medailí z možných čtyř se tyto závody řadí zajisté
k největším úspěchům letošní sezóny. Členové
klubu, jež těchto výsledků dosáhli, vděčí za řádnou
přípravu jezdců a koní trenéru Emilu Ludvíkovi.
Nechyběli jsme ani letos na MČR dětí a juniorů,
kde se kvalifikovaly tři jezdkyně celkem s pěti
koňmi. Všichni předvedli vyrovnané sportovní výkony, ale na místa nejvyšší se bohužel letos dosáhnout nepovedlo.
Finále Czech junior cup
Závěrem sezóny se v Olomouci ve dnech 24. až
27. září konalo dlouho očekávané finále českého
skokového poháru, které přilákalo silnou konku-

renci z celé České republiky. Pro juniory bylo vyvrcholením těchto závodů nedělní finále Czech Junior Cup. Hravě se kvalifikovala také naše Nina
Kaločová s Ebony nasbíráním dostatku kvalifikačních bodů v průběhu sezóny. Na startu finále tedy
stálo dvacet nejsilnějších juniorů. Vprvnímkolesvýškou překážek 130 cm (stejně jako při MČR) Nina bohužel jednou chybovala, což ovšem stačilo na postup do
kola druhého pro desítku nejlepších.
Změna kurzu a zvednutí překážek do kola druhého
Ninu s Ebony motivovalo natolik, že předvedli bezchybnou jízdu a dokonce v absolutně nejrychlejším
čase, čímž vystoupla až na 3. příčku. Lepší byly
pouze vítězka Kateřina De Jagerová (JK Slapy)
a druhá Hana Dostálová (JK Dvůr Nové Zámky).
O tom, že v tomto finále se našemu klubu dlouhodobě daří, není pochyb. V loňském finále Nina Kaločová vyhrála, v roce 2013 místo druhé a v roce
2010 slavil vítězství Jakub Ludvík.
Na závodech jsme byli skoro každý víkend
a mnoho z nich bylo neméně zdařilých. Vyjíždělo se také za hranice – do Polska, Rakouska
či na Slovensko. Letošní rok se opět vydařil a dá se
tedy jednoznačně nazvat úspěšným. Kousek dál
na západ reprezentuje při závodech českou vlajku
Jakub Ludvík. Roční angažmá ve Švýcarsku přerušila nabídka z Německa, která přišla uprostřed
tohoto léta. V nové stáji se zaměřuje především na
výcvik a přípravu mladých koní do nejvyššího sportu
a jejich prezentování na závodech. Hlavně díky
podpoře obce a ostatních sponzorů můžeme reprezentovat obec na mnoha jezdeckých soutěžích
a uspořádat domácí jezdecké závody.
Jakub Ludvík

říjnu zahájili šachisté šachovou sezónu 2015/2016, ve které se budou stejně jako loni se dvěma
Nová šachová sezóna Vdružstvy
účastnit ligových soutěží.
ŠO TJ Velká Polom "A" se účastní okresního přeboru družstev okresu Opava, kdy v prvních dvou utkáních remizovalo s celky Opavy. Nejprve v prvním
kole na domácí půdě s ŠK Orel Opava "C" a ve druhém kole v Opavě se Slezanem Opava "C". Utkání byla bojovná, dělby bodů byly asi spravedlivé. ŠO
TJ Velká Polom "B" zatím na svá utkání v okresní soutěži okresu Opava čeká, díky nalosování a lichému počtu účastníků v soutěži měli v prvním kole volno.
Klubového přeboru se stejně jako v posledních několika letech účastní nejen hráči Velké Polomi, ale i Háje ve Slezsku, letos se do něj přihlásilo 18 účastníků, což je o jednoho více než loni. Více a podrobnější informace získáte na internetových stránkách šachového klubu www.sachy.tjvelkapolom.cz.
Pavel Byma

Ať světlo Vánoc prozáří nejen nadcházející
svátky, ale i všechny dny příštího roku
Ing. Ludmila Bubeníková
Ing. Emil Chudoba
a všichni členové zastupitelstva obce
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