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NÁŠ
Vážení a milí
spoluobčané,
ve vánočním vydání
Bumerangu jsme Vás
požádali o Vaši součinnost – vyplnění dotazníku,
který
bude
podkladem pro vypracování strategie rozvoje
obce. Bylo odevzdáno
celkem
devadesát
šest dotazníků, z toho jen čtrnáct bylo podepsaných – tři vylosovaní občané byli odměněni drobnými věcnými dárky. Děkujeme
všem, kdo jste si našli chvilku času a seznámili nás se svým názorem.

„Co považujete v obci a jejím okolí za
nejdůležitější?“
Odpovědi: sportovní vyžití (58x), hezké prostředí obce (57x), bezpečnost v obci (39x),
kulturní vyžití (28x)
„Jaký by podle Vás měla mít obec v budoucnu charakter?“
bezpečná obec (50x), zelená obec – čisté
životní prostředí (49x), obec sportu (38x),
kulturně společenská obec se zachováním
tradic (38x)

Ráda bych Vás stručně informovala o výsledku této dotazníkové akce. Protože není
možné podchytit všechny odpovědi, udělali
jsme si statistiku a předkládáme Vám převažující názory a také několik „perliček“.
Budu se snažit některé náměty či kritické
připomínky i komentovat, případně pokládat
otázky, na které můžete dodatečně odpovědět.

„Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu
života v obci a jejím okolí?“
lokální topeniště, spalování nevhodných
paliv, emise škodlivých látek (65x), automobilová doprava (43x), černé skládky (22x),
hluk v okolí (19x)

Z hlediska struktury respondentů je stav takový: ankety se nejvíce zúčastnili občané ve
věkové kategorii 25 – 44 let (38 osob) a ve
věku 45 – 59 let (29 osob), mírně převažují
muži, většina jsou vysokoškoláci a středoškoláci s maturitou, z hlediska zaměstnání
většinu tvoří zaměstnanci, pracující v soukromém sektoru, podnikatelé a zaměstnanci státního sektoru.
V následujícím přehledu uvedu vždy čtyři
nejčastější odpovědi na jednotlivé otázky:

hřiště, nevyhovující tělocvična, scházející tréninkové plochy a nedostatek sportovních
ploch. Občané upozorňují
v mnoha případech na špatný
stav místních komunikací,
špatnou kanalizaci a scházející ČOV, mnozí vyjádřili přání
mít k dispozici slušné restaurační zařízení se společenským sálem. Dle
názoru některých je zde málo zeleně, chybí
náves s posezením, dům s pečovatelskou

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
PRO TVORBU ROZVOJOVÉHO PROGRAMU OBCE

„Cítíte se v obci bezpečně? Vyberte, prosím, z níže uvedených možností, co
podle Vás ohrožuje bezpečnost v obci.“
v obci se cítím bezpečně (52x), nedodržování rychlosti automobilů v obci (46x), chybějící nebo nedostatečné osvětlení (16x),
výskyt problémových osob, nevhodné chování, vandalismus (12x)
Samostatnou kapitolu tvoří odpovědi na
otázku č. 4: „Které prvky obecní infrastruktury a občanské vybavenosti podle
Vás v obci chybí nebo jsou v nevyhovujícím stavu?“. Převažovaly odpovědi z oblasti
sportu – chybí sportovní hala, zastřešené

službou, volně přístupné dětské hřiště.
Mnozí kriticky hodnotí neukázněnost občanů – vysokou rychlost vozidel v obci, nevhodné parkování, nepořádek v lokalitě
kolem sýpky a tvrze, používání pyrotechniky
i mimo Silvestra, sekání trávy o svátcích, zaneřádění veřejných prostranství psími exkrementy, volné pobíhání psů, drancování
lesů, apod. Překvapila nás kritika nedostatečného osvětlení chodníků. Nevíme, kterou
část obce měl pisatel na mysli. Máme za to,
že všechny chodníky jsou osvětleny dostatečně už jen z toho důvodu, že jsou podél
státní a krajských komunikací, které osvětleny musejí být.
Teď pohled trošku z jiné strany. Některé odpovědi byly hodně zajímavé, např. návrh na
změnu znaku obce, který prý působí destruktivně. (Znak obce byl samozřejmě
schválen legislativní cestou – heraldickou
komisí a vychází z legendy o vzniku obce.
Slovo „polom“ vystihuje velkou
plochu s polámanými stromy.)
K dalším zajímavým postřehům
patří: nejezdí zdravotní pohotovost, chybí zastávka u Globusu,
vykrádání domů v Mlýnku,
schází dobře zásobovaný obchod s kvalitním zbožím.
Některé věci obec umí řešit, na
jiné nemá vliv, týkají se soukromých pozemků (okolí tvrze) či
nemovitostí, které nejsou v majetku obce.
Pokračování na str. 2

Pokračování ze str.1
Máme za to, že mnohé ze jmenovaných nešvarů lze odstranit jednoduše tím, že své chování upravíme tak, abychom své okolí
neobtěžovali, neničili životní prostředí a nezhoršovali mezilidské vztahy.
A jednu zásadní informaci na závěr. Rada

obce v těchto dnech rozhodla, že na základě
nabídky Slezské univerzity v Opavě, fakulty
v Karviné nechá vypracovat Strategický plán
rozvoje obce Velká Polom na období 2015
– 2022 a v rámci této práce využije již vyplněné dotazníky, ale taky dotazníkovou akci
zopakuje. Oslovena bude větší skupina oby-

Informace k BIO odpadům
Zastupitelstvo obce Velká Polom v návaznosti na novelu zákona o odpadech schválilo
dne 23. března 2015 změnu v systému odpadů v obci. Na obec byla převedena povinnost
zajišťovat pro své občany odstraňování (sběr, svoz a likvidaci) BIO odpadů rostlinného původu. Tato služba nebude ze strany občanů hrazena OZO Ostrava s.r.o. (oprávněné osobě),
ale bude hrazena v rámci místního poplatku za systém odpadů.
Systém bude zajišťován prostřednictvím „hnědých“ nádob a samostatného odběru velkých komponent (stromy, větve, pařezy) v obecních prostorách.
Hnědou nádobu o velikosti 120 l nebo 240 l na drobný BIO odpad si občané, pokud
ji již mají přistavenou, ponechají, nebo si ji noví zájemci mohou objednat.
Zájem občanů o ponechání si nádoby je nutné obecnímu úřadu potvrdit, a to prostřednictvím formuláře, který je možné získat na webových stránkách obce nebo přímo
na obecním úřadě (Ing. Markéta Tvrdá, III. nadzemní podlaží). Potvrzení je nutné provést
do 30.4.2015 (pokud nebude zájem potvrzen, nádoba bude od nemovitosti
odebrána). Připravený formulář mohou použít i noví zájemci. Formulář lze odevzdat osobně na obecním úřadě, vhodit do schránky u obecního úřadu, případně podepsaný zaslat e-mailem na adresu epodatelna@velkapolom.cz.
BIO odpady velkých rozměrů budou odebírány na „Obecním dvorku“ (venkovní prostranství obce na ul. Osvoboditelů ve směru na Háj ve Slezsku) pracovníkem obecního úřadu vždy v lichou sobotu od 8:00 do 11:00 hodin,
poprvé v sobotu 11. dubna 2015.
Zjišťujeme zájem o kompostéry
Obec připravuje žádost o poskytnutí dotace v rámci programů životního
prostředí. Jednou z možností, kterou tyto programy nabízejí, je získat pro občany domácí kompostéry. Domácí kompostér má objem 900 – 1050 l. Do
domácností jej obec umisťuje zdarma na základě uzavřené smlouvy mezi
obcí a občanem s právem kontroly ze strany obce pod dobu pěti let. Po této
době přejde kompostér do vlastnictví občana.
V současnosti je zjišťován zájem ze strany občanů. Žádáme proto
občany, aby svůj zájem oznámili buď na formuláři, který odevzdávají při
potvrzení svého zájmu o BIO nádobu nebo osobně na obecním úřadě
(Ing. Markéta Tvrdá). Zájem lze zaslat i elektronicky na adresu organizacni@velkapolom.cz.
Pavlína Mučková

Lesní hospodářská evidence
osoby vlastnící les
Upozorňujeme vlastníky lesa na povinnosti vyplývající ze zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích, v návaznosti na zákon č. 226/2013 Sb.,
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
Každý subjekt, který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení a evidenci o provedené obnově
lesa podle lesního zákona (289/1995 Sb.), odevzdává vyplněný formulář do centrální evidence (místně příslušný obecní úřad ORP –
Magistrát města Ostravy) za uplynulý kalendářní rok do konce března.
Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách obce v menu
Obecní úřad – Elektronický úřad.
Pavlína Mučková

vatel, aby vzorek byl více vypovídající. Dotazníkové šetření budou provádět studenti
této VŠ v průběhu 1. pololetí tohoto roku.
Ing. Ludmila Bubeníková
starostka obce

Organizace
svozu odpadů ve
Velké Polomi
Svoz komunálního odpadu
probíhá vždy v pondělí s tím, že čtrnáctidenní cyklus je v lichých týdnech prováděn
v „horní“ části obce, tj. od ul. Opavská ve směru
na Háj ve Slezsku, a v sudých týdnech v „dolní“
části obce, tj. od ul. Opavská ve směru na
Dolní Lhotu.

Svoz odpadu ze zeleně
je prováděn v intervalu 1 x za 14 dnů v lichých týdnech v období
od 1. dubna do 30. listopadu, a to pro občany,
kteří mají tuto službu objednanou u obce.

Svoz objemného odpadu, nebezpečného
odpadu a elektroodpadu pro občany obce
Velká Polom proběhne
v sobotu 23. 5. 2015
a 12. 9. 2015 vždy od
8.00 do 11.00 hodin na
autobusovém stanovišti v ulici 9. května.

Pavlína Mučková

Plán akcí na webu obce
Jak jste si již mohli všimnout, je součástí webové stránky obce
nový odkaz Plán akcí, kde můžete sledovat, co je v naší obci
chystáno všemi zájmovými skupinami a také obcí samotnou.
Tento informativní odkaz vyplynul ze společného setkání představitelů jednotlivých spolků s vedením obce, které se uskutečnilo
v lednu tohoto roku. Je to velmi dobrý nápad nejen proto, že jsou občané informováni, ale také je snížena pravděpodobnost konání několika akcí současně. Žádáme spolky, zájmová sdružení
a organizace v obci, aby tato hlášení neopomněli předávat
obecnímu úřadu buď osobně, telefonicky nebo e-mailem
(organizacni@velkapolom.cz).
Pavlína Mučková
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JAK SI VEDE VELKOPOLOMSKÝ SENIOR KLUB
Od založení Senior klubu Velká
Polom z.s. uplynulo již půl roku, a to
je vhodná příležitost zhodnotit, čeho
bylo dosaženo, a nastínit věci budoucí.
Po úvodních organizačních nezbytnostech
spojených s „porodními bolestmi“ klubu (dokumentace klubu, registrace, založení účetnictví, www stránky, smlouvy, apod.) se
činnost Klubu rozběhla naplno až v prosinci
loňského roku zahájením pravidelných setkání členů v klubovně Seniorka, která využívá
suterénní prostory kulturního střediska. A nebyla to setkání ledajaká.
Radě klubu se povedlo pravidelná posezení a povídání v Seniorce vždy obohatit o cílenou programovou náplň. A tak do dnešních
dnů se konalo v Seniorce několik přednášek
(Léčivé byliny ze zahrádky, Trénování paměti,

Galerie osobností naší obce, Historie školství
v obci, Velká Polom v historických mapách),
setkání se slezskou spisovatelkou Evou Tvrdou, včetně autorského čtení. Dále proběhly
první tématické bloky z nepravidelné řady prezentací pod názvem Hudební legendy (Michal
Tučný, Latinskoamerické hity), promítaly se filmové dokumenty z nedávných obecních akcí
a o obci samotné. Hudební produkcí nás bavilo
hudební duo našich členů (Bajgar
a Čermák) a vše
vyvrcholilo společnou
návštěvou
Planetária v Porubě. Pestrý program a přátelská
atmosféra přilákala mezi nás také
řadu dalších spoluobčanů, takže
nyní máme již třicet sedm členů.
I plány do budoucna nejsou malé. Hlavní akcí roku by pro
nás měla být společensko-kulturní akce
„Den seniorů“ (říjen 2015), kde bychom
chtěli společně s Vámi oslavit Mezinárodní
den seniorů a první výročí založení našeho
Klubu. Bohatý zábavní program by měl nejen
oslavit zmíněná výročí, ale také ukázat našim
dětem a vnoučatům, že ještě nepatříme do

„starého železa“ a umíme i pobavit.
Připravujeme, podle finančních možností,
i veřejnosti otevřený autobusový zájezd
(Dlouhé Stráně, Jižní Morava, apod.) a nadále
budeme pokračovat v pestré klubové činnosti
v Seniorce.
Věříme, že některé z Vás naše činnost zaujala a přidáte se k nám. Rádi přivítáme každého nového člena. Kvalita a rozsah naší
činnosti, stejně
jako u obdobných
spolků,
hodně záleží i na
získaných finančních prostředcích.
Členské
příspěvky (100 Kč
na půl roku)
a dotace z obecního
rozpočtu
samy o sobě nejsou dostatečným
zdrojem, a proto
bychom uvítali
byť i drobný finanční příspěvek i od Vás, podnikatelů a firem.
Vše potřebné o našem Senior klubu
Velká Polom z.s. se dozvíte na stránkách
www.senior-klub-velka-polom.eu.
Ing. Radim Holeček,
předseda Senior klubu, březen 2015

Informace ze sociální oblasti
s účinností od ledna 2015
Zvýšení důchodů
Od ledna 2015 byla pevná část penzí zvýšena o 60 Kč, tedy z 2.340
Kč na 2.400 Kč. Procentní výměra vzrostla o 1,6 %, u průměrného
starobního důchodu to představuje částku 200 Kč.

Osoby, které již opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi pobírají, nemusí o přepočet dávky žádat. Úřad práce ČR by měl
sám zahájit nejpozději do 31. 3. 2015 řízení o přehodnocení nároku na dávku. Samozřejmě i v těchto věcech mohou poskytnout
sociální pracovníci magistrátu individuální poradenství.

Zvýšení minimální mzdy
Došlo ke zvýšení minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč. Minimální hodinová mzda je 55 Kč.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Došlo k řadě změn při posuzování podmínek pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Nově se pro obě dávky započítává do příjmu žadatele pouze 80%
z vyplácené dávky důchodového pojištění (např. starobního důchodu). Osobám s nižšími důchody tak mohou nově vznikat nároky
na dávky pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že tento systém
každou situaci posuzuje individuálně a podání žádosti je administrativně náročné, mohou sociální pracovníci magistrátu zpracovat
základní přehled finanční situace osoby. Na základě jeho vyhodnocení mohou doporučit podání či nepodání žádostí o příslušné dávky.
O jejich konečném přiznání však vždy rozhoduje Úřad práce ČR.

Změny se dále týkají stanovování okruhu společně posuzovaných osob především u doplatku na bydlení či standardizace jiného než obytného prostoru a zpřísnění podmínek pro
poskytování doplatku na bydlení v rámci ubytovacích zařízení.
Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství a komplexní sociální práci ve Velké Polomi
zajišťuje Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit. Na sociálního pracovníka
Mgr. Petra Habrama se občané mohou obracet v době
konzultačních hodin každou třetí středu v měsíci v suterénu Kulturního střediska Velká Polom, případně si sjednat schůzku na tel: 599 444 734 nebo e-mailem:
p.habram@ostrava.cz, popř. prostřednictvím pracovníků
obecního úřadu.
Lucie Divišová
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FLORBALOVÝ TURNAJ DÍVEK ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V prosinci loňského roku se konalo obvodní kolo ve Florbalovém turnaji dívek základních škol
6. – 7. tříd v Plesné. Obvodního kola se celkem zúčastnilo osm porubských základních škol. Naše
škola se v tomto obvodním kole umístila na krásném 1. místě a postoupila do kola okresního.
Okresního kola v lednu se zúčastnilo celkem pět vítězných základních škol z jednotlivých obvodů města Ostravy. V silné konkurenci se naše žákyně umístily na krásném 4. místě.
I když se nám nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů, všichni jsme měli z tohoto umístění velkou radost!. Zleva: V.Kozáková, L.Vytisková, Z.Schwarzová, L.Soukupová, T.Vašková, E.Tepperová,
V.Plucnarová, M.Kňurová.
Mgr. Jiří Skiba

LIMUZÍNY CUP
POZVÁNKA
Obec Velká Polom, TJ Velká Polom, hlavní sponzoři Limuziny.cz, Hotel TRIO Club Ostrava
Vás srdečně zvou na 4. ročník turnaje Limuzíny Cup,
který pořádáme v neděli 7. 6. 2015 ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom
pro kategorii hráčů narozených po 1. 1. 2007 a pro kategorii hráčů narozených po 1. 1. 2008
Základní informace :
Hrací doba:
1 x 14 min. v 1. skupině - 6 týmů, systém každý s každým, míč velikosti 3
Začátek:
prezentace: 9:30 hodin, Výkop: 10:00 hodin, předpokládaný konec cca 14:00 hodin
Počet hráčů:
4 + 1 (střídání hokejové, max. 11 hráčů)
Hrát se bude na dvou připravených travnatých hřištích o rozměrech 40x20m. Brány o velikosti 5x2m.
Hřiště A - ročník 2007 a mladší
Hřiště B - ročník 2008 a mladší
Potvrzená účast:
TJ Velká Polom, MFK Vítkovice, FK SAN-JV Šumperk, SFC Opava, FC Hlučín, ŠSK Bílovec
Vyhodnocení :
Poháry pro první tři družstva, ceny pro nejlepší hráče (střelec, hráč, brankář), drobné ceny pro všechna zúčastněná družstva
Na Vaši účast v hledišti se těší hráči všech týmů, pořadatelé a trenéři Peter Chalachan, Martin Mučka, Radim Ujfaluši.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KRÁLÍKŮ
PŘED MOTORESTEM
V sobotu 18. dubna 2015 od 10:00 do 12:00 hodin se u motorestu uskuteční pravidelné očkování psů.
Poté budou proti nakažlivým chorobám očkováni králíci.
Zájemci o očkování králíků se mohou hlásit u paní Mučkové, ul. Osvoboditelů 111.

PEJSCI TAKÉ MAJÍ SVÉ KOŠE
Během měsíce března byly v naší obci zkušebně instalovány tři
kusy odpadkových košů na psí exkrementy. Tyto odpadkové
koše oranžové barvy se symbolem pejska byly umístěny na
těchto místech:
- u MŠ U Rákosníčka na začátku cyklostezky,
- v ulici Kolmá u vjezdu do lokality Mlýnek,
- na křižovatce ulic Osvoboditelů a Za humny
(u přechodu pro chodce).
Doufáme, že tyto odpadkové koše najdou kladnou odezvu především u všech majitelů psů a pejsků a jejich používání při procházkách s jejich miláčky přispěje k čistějším chodníkům a cestám
v naší obci. Po uplynutí zkušební doby a následném vyhodnocení
využití těchto odpadkových košů bude možné umístění košů do
dalších částí naší obce.
Ing. Emil Chudoba,
místostarosta obce
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MATEMATICKÉ SOUTĚŽE OPĚT TESTOVALY VĚDOMOSTI
Březen je již tradičně ve znamení matematických soutěží. Ani letošní školní rok
nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou.
Proběhlo školní kolo celostátní soutěže
Matematický klokan, jehož se účastnili žáci
2. až 9. třídy.
Soutěžící byli podle věku rozděleni do
čtyř kategorií – Cvrček, Klokánek, Benjamín
a Kadet. Řešili čtyřiadvacet testových úloh,
na výběr měli jednu z pěti nabízených možností řešení. Žáci byli moc šikovní, nejlepší
z každé kategorie dostali sladkou odměnu.

Jen o týden později proběhlo školní kolo
Pythagoriády. Soutěž je určena pro žáky 5.
až 8. ročníku. Žáci řešili patnáct zajímavých
slovních úloh ve svých kategoriích. Úspěšný
řešitel je ten, kdo správně vyřeší devět a více
úloh. Letos byly úlohy zaměřeny na hokejové mistrovství světa, což žáky zaujalo. Pět
úspěšných řešitelů nás bude v květnu reprezentovat v okresním kole.
Všem moc blahopřejeme a věříme, že
další ročníky soutěží budou ještě úspěšnější.
Mgr. Gabriela Vrťová

CHCETE VIDĚT HVĚZDY?
Nestihli jste divadelní představení „Paní Fantomasová se
zlobí" v podání Velkopolomských hvězd? Nevadí.
Můžete nás opět vidět

v neděli 26. dubna 2015
v Kulturním středisku obce.
Těšíme se na Vás!
Pavlína Mučková

PROJEKT
“POHYB A STRAVA, TO JE ČISTÁ HLAVA”
V únoru a březnu se žáci naší školy zabývali projektem, který byl
naplněn aktivitami z oblasti zdravé výživy (Jsi, co jíš), sportovního vyžití (Je lepší chodit pěšky, Netradiční pohybové aktivity) a dopravní
výchovy (Jak se chovat v dopravě).
První projektový den proběhl 10. února v prostorách tělocvičny,
kde se do netradičních pohybových aktivit zapojilo šest skupin žáků
z prvního i druhého stupně. Žáci si mohli zahrát sporty jako ringo, indiaca, tchoukball, korfbal, kin-ball a ultimate frisbee.
Druhý den projektu se uskutečnil 11. února ve třídách a cvičné kuchyňce. Dvě skupiny žáků vypracovávaly pracovní listy o zdravé výživě
a následně se aktivně podílely na výrobě pomazánky z mrkve a pórku,
avokádové pomazánky, vytvářely chlebíčky s beruškami a oblíbené
ovocné špízy. K ochutnání byly k dispozici špaldová buchta s ořechy,
ovesné sušenky, sušené ovoce, ořechy a čerstvě lisovaná šťáva z ovoce
a červené řepy. Žáci si z projektového dne odnášeli nejen plná bříška,
ale i svačinový box a nápojovou lahev, to vše plné dobrot k ochutnání
rodičům.
Čtvrtek 12. března byl třetím projektovým dnem, kdy žáci dvou prvních tříd strávili pozoruhodné dopoledne na polygonu v Ostravě-Přívoze. Program byl zahájen divadelním představením, v němž veverka
s myškou seznamovaly prvňáčky s dopravními značkami a zásadami

bezpečného přecházení. Velice silným zážitkem byla akce záchranářů,
kteří na figuríně předváděli masáž srdce, kterou si děti také mohly vyzkoušet. Poté následovala prohlídka sanitky. Žáci měli rovněž možnost ujít několik metrů s brýlemi simulujícími pocit opilosti. Na závěr
děti pracovaly s testovým interaktivním programem a domů si odnášely nejen spoustu zážitků, ale také vystřihovánky, pexesa, pracovní
sešity a sladkosti.
Celý projekt byl ukončen za týden ve čtvrtek 19. března. Dvě skupiny
žáků vyrazily na cyklostezku, aby ušly své první jarní kilometry v rámci aktivity Nordic Walking. Žáci obdrželi hole a krokoměry nastavené na jejich výšku a váhu. Děti z první třídy zvládly 2,1 km za 32 minut a spálily
nejméně 38 a nejvíce 109 kilokalorií. Žáci páté třídy prošli 2,5 km za
38 minut a spálili 63 až 172 kilokalorií.
Naše škola je jednou z dvaceti škol, které jsou do tohoto projektu
zapojeny. Tyto nevšední dny byly pro všechny zúčastněné časem zábavy i poučení. Velice vítaná je také možnost zapůjčení mnohých pomůcek, s kterými děti v průběhu projektu pracovaly, aby si tyto aktivity
mohli vyzkoušet i další žáci a učitelé.
Mgr. Růžena Krátká
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PŘED SEDMDESÁTI LETY SKONČILO

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
Vážení spoluobčané,
všichni zajisté víte, že od konce 2. světové války uplynulo sedmdesát let. Je
třeba se zastavit, vzpomenout na utrpení té doby a připomenout si její atmosféru, abychom mohli v plném
rozsahu hodnotit současnost a život
v míru, bez válečných útrap, kterých je
za hranicemi naší vlasti po celém
světě i dnes víc než dost.
Je jaro roku 1945, příroda se probouzí k životu, všude je cítit přicházející konec války,
fronta se blíží, pocity strachu se
mísí s pocity
štěstí. Stále však
probíhají urputné
boje, nepřítel se
nevzdává.
Ničivá síla bojových operací 2.
světové války se
do Slezska přihnala v dubnu 1945 a zanechávala po sobě
spoušť a zkázu. Také obec Velká Polom má
v dějinách osvobození naší země a v osudech
lidí našeho světa své nezapomenutelné
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místo. Ohnivý pluh války na Opavsku rozoral
utěšené dědiny, domky, pole, lesy , krvavým
písmem poznamenal i mnohé naše rodiny.
Frontové boje rozsely zhoubu v celé obci.
Byla z 90 % zničena, neboť peklo
fronty zuřilo zde celých patnáct dní.
Nadešel 26. duben, 15. den bojů,
dělostřelecká palba ustala kolem
poledne ve směru od Dobroslavic a
Plesné, do naší obce vjely tanky
1. Československé tankové brigády,
která pronásleduje zbytky německé
armády a razí cestu ruské pěchotě
a ostatnímu
vojsku. Obyvatelé zbaveni
nepřítele
opouštějí
sklepy a vítají osvoboditele. Konečně svoboda! Někteří se radují,
ale mnozí pláčou nad
zříceninami svých příbytků.
Naše a okolní obce vypily kalich hořkosti až do dna. Sem padla smrt
a zkáza. Bojovalo se dům od domu, a když
byla německá vojska odtud vypuzena, zbyla
jen hromada suti a popela.

Škody byly nesmírné následkem
56 náletů. Z celkového
počtu
296 rodinných
domků bylo 22
úplně zničeno, 71
vyhořelo a 77 bylo
částečně poškozeno, poškozeny
byly i škola a kostel. Požár zničil 46
stodol včetně zemědělského zařízení. Vyjádřeno
v přepočtu na
dnešní cenovou úroveň se jednalo o škody
za stovky milionů Kč.
Mnohem vyšší však byly ztráty na lidských životech. Jen v bojích o osvobození Velké Polomi
padlo 168 sovětských a československých vojáků, o život přišlo 12 občanů, 4 byli umučeni
v koncentračních táborech – Josef Blažej, Emil

Drozdek, Dr. Ing. Leopold Drozdek a František
Salga.
Nikdy nebudeme mít dost květin a slov
k tomu, abychom dokázali vyjádřit vděk a vzdát
poctu všem sovětským a československým
vojákům, kteří za osvobození naší obce položili životy. Co nejupřímněji vzdáváme hold také
všem dosud žijícím účastníkům bojů za svobodu a spolutvůrcům mírového znovuzrození
celého Slezska.
Období od konce války představuje délku
jednoho lidského života a může pro mnohé

UTRPENÍ NEJEN ČESKÉHO NÁRODA
představovat dávnou minulost. Avšak
pomíjet tento krutý čas naší historie,
nevzpomínat na lidi statečné, to by
znamenalo vzdávat se svého nejcennějšího dědictví. Jejich odkaz musí žít
nejen jako
vzpomínka,
ale také jako
memento
pro budoucnost. Nikdy
n e b u d e
možné polevit v připomínání
pravdy o krutosti 2.
světové války, o životě našeho národa
a všech dalších národů touto válkou zasažených, o životě a boji
jejich účastníků a o jejich konkrétních činech.
Při této příležitosti je potřeba vzpomenout i na
oběti neméně kruté 1. světové války. Po Sarajevském atentátu 28. června 1914 na pří-

slušníka rakouského trůnu Ferdinanda a jeho
manželku byla vyhlášena všeobecná mobilizace v celém Rakousko-Uhersku, tedy i v Čechách a na Moravě. Tato povinnost neminula
ani některé občany z Velké Polomi, konkrétně odvodové ročníky 1872 – 1894 ve
věku od 20 do 40 let.
Vojenskou službu konalo 174 mužů, z toho
32 padlo, 4 skončili jako těžcí invalidé, 27
bylo zraněných a 12 zabitých.
Dne 30. září 1923 byl těmto padlým spoluobčanům odhalen pomník naproti kostela
sv. Václava.

Měli bychom každý den děkovat za dar, kterého se nám dostává – za život v míru. Generace pamětníků a přímých účastníků
válečných útrap pomalu vymírá. Je nanejvýš
nutné mladé generaci připomínat, že náš
klidný život byl vykoupen krví mnoha jiných
mladých lidí, bojovníků za naši svobodu.
Naše kytička květů, kterou každým rokem
pokládáme u všech pomníčků a památníků,
je jen drobným symbolickým výrazem našich
díků.
Vážení spoluobčané,
na katastru naší obce evidujeme několik pietních míst v souladu se zákonem č. 122/2004
o válečných hrobech a pietních místech:
- Památník padlým a umučeným občanům
obce Velké Polomi v letech 1939 – 1945
(v parku vedle obecního úřadu)
- Památník občanům Velké Polomi padlým
na bojištích 1. světové války (ul. Osvobodi
telů)
- Památník padlým sovětským vojákům ve
2. světové válce na katastru Velké Polomi
a blízkého okolí (ul. Plesenská)
- Památník G. S. Krasnova (ul. Opavská)
- Pomníček na památku dvou sovětských
letců, pilota ppor. Ivana Petroviče Kiotova
a střelce, vojína Nikolaje Alexandroviče
Komlova (v části Velká Polom - Staviska).

V neděli 19. dubna 2015
v 15 hodin u pomníčku sovětských letců proběhne
jako každý rok vzpomínkové setkání za účasti
mnohých
významných
hostů.
Přijďte s námi vzpomenout na dva vojáky, jejichž
mladý život byl zmařen
kvůli naší svobodě.

I letos se sejdeme ke vzpomínkové slavnosti v sobotu
25. dubna.
Začneme v 16 hodin položením kytice květů u pomníku
obětí 1. světové války před
kostelem, půjdeme do parku
u obecního úřadu, kde proběhne hlavní část vzpomínkové akce.
Následně přejdeme k pomníku rudoarmějců na křižovatce ulic Opavská –
Plesenská. Zde položíme kytici a tichou vzpomínkou
uctíme všechny padlé sovětské vojáky. Položením květin
u pomníčku G. S. Krasnova
u základní školy akci ukončíme.
Děkuji předem všem, kdo se této naší vzpomínkové akce zúčastní. Pro jednoduchou
a prostou připomínku válečných útrap jsme
se rozhodli i z důvodu, že většina přímých
účastníků bojů již nežije nebo jim účast neumožní velmi špatný zdravotní stav.
Vzpomeňme i na ně s vděčností a láskou
v srdci.
Ludmila Bubeníková, starostka obce
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Z Horní Lhoty rovnou do Říma
V prvním březnovém týdnu jsem se zúčastnila stáže „Učitelé na zkušené“ společnosti Alvit-inovace ve vzdělání, na kterou
přihlásil ředitel Základní a Mateřské školy ve
Velké Polomi pedagogy svých mateřských
škol. Cílem projektu Učitelé na zkušené je zorganizovat osm běhů týdenních odborných
zahraničních stáží vždy pro osm pedagogů
a vedoucích pracovníků mateřských škol
v hostitelské zahraniční organizaci. Já jsem
byla zapsána jako náhradník, a že poletím do
Itálie, jsem se dozvěděla takřka ze dne na den.
Naše skupina učitelek z Moravskoslezského kraje navštívila soukromou mateřskou
školu v Římě pracující podle Montessori pedagogiky, která má původ právě v Itálii. Těžko
vám popíšu na pár řádcích, jak mateřská škola
fungovala, tak jen několik mých postřehů. Ze
šatny jsme procházely jakýmsi výtvarným ateliérem, kde děti volně malovaly barvami na
velké plochy na stěnách. Prostor třídy byl rozdělen podle oblastí typických pro Montessori.

Děti praly na
valše, věšely
prádlo, učily se
počítat, psát
čísla a písmena. Klasické
hračky a metodické pomůcky
nahradily přírodniny,
kamínky, zámky
s klíči, šrouby,
matky, korálky,
rýže, různá sítka,
trychtýře. Svůj
úkol plnil každý
sám. Když ho
splnil, znovu
uklidil pomůcky do příslušné krabičky a uložil
na místo. Nechyběly ani mokré aktivity, tedy
hry s vodou. Děti si po sobě samy utřely stůl
či vytřely podlahu. Úžasným zážitkem pro mě
bylo pozorovat
čtyři děti při prostírání stolečků
k obědu.
V mateřské
škole bylo ticho.
To udržovaly učitelky velkým zvonem, na který
zazvonily, když
se děti jen trochu živěji projevily. Trpělivosti,
klidu a koncentraci pozornosti
se děti učily

v tzv. elipse, která malinko připomíná naše povídání v ranním kruhu. Všimla jsem si, že si děti
vůbec nehrají spolu. Chybělo mi i cvičení
nebo alespoň pohybové hry, které naše děti
tak milují. Myslím si, že některé prvky Montessori pedagogiky jsou zajímavé a určitě by
mohly vhodně doplnit propracovaný systém
českého školství.
Informace a postřehy ze všech stáží, kterých se naši pedagogové zúčastnili, si předáme na metodickém setkání plánovaném na
konec května v Mateřské škole Na Kopečku
v Horní Lhotě.
A jak vlastně bylo v Itálii? Slunečno. V ulicích Říma dozrávaly aleje mandarinek, voněla
pizza, parmezán a silná káva. Ještě před týdnem by mě ani nenapadlo, že se podívám
z věže Baziliky sv. Petra na Vatikán, projdu Koloseum, Fontánu di Trevi a Španělské schody.
Bc. Blanka Kozáková

V SOUTĚŽI “THE HARRY POTTER DAY” NAŠI USPĚLI
Ve čtvrtek 5. února 2015 se čtyři žáci z 8. a 9. ročníku
(Martin Hošek, Kristina Šlachtová, Vít Hrubý a Aleš Havrlant) zúčastnili soutěže na střední škole AHOL v OstravěVítkovicích.
Hned po příchodu na nás dýchla atmosféra podobná té
v knihách nebo filmech o Harrym Potterovi. Učitelé i studenti školy AHOL byli převlečeni do kostýmů a po škole
byly rozmístěny různé dekorace z Bradavic. Soutěžící byli
rozděleni do čtyř skupin pojmenovaných podle bradavických kolejí. V prvním kole soutěže vyplnili vědomostní test,
kterým prokázali své znalosti o díle J.K. Rowlingové.
Do finále postoupilo dvanáct z šedesáti čtyř účastníků
v druhé kategorii (8. a 9. ročník) a naše škola v něm měla
hned dvojí zastoupení.
Vít Hrubý podal ve finále v ústní části skvělý výkon, díky
kterému se umístil na nádherném druhém místě. Vítkovi
gratulujeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Michaela Friedecká
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LETOŠNÍ ROČNÍK TRADIČNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE JE JUBILEJNÍ - DVACÁTÝ

Vesnické sportovní hry 2015
Již v lednu odstartoval letošní ročník Vesnických sportovních her soutěží
v sálové kopané. Škoda, že na poslední chvíli na svou účast rezignovala
Pustá Polom, a tak se jubilejní 20. ročník uskuteční za účasti jen devíti obcí.
Na druhou stranu je potěšitelné, že se podařilo zachovat rozsah sportovních disciplín, ve kterých si zúčastněné obce změří síly. A jak se ukazuje, je
kulaté jubileum soutěže pro všechny velkou motivací uspět právě letos.

Věřím, že se tato motivace promítne i do přístupu našich velkopolomských sportovců, mezi kterými se snažíme opakovaně (i když často marně)
hledat a najít nové sportující nadšence se zájmem vyzkoušet si své schopnosti v rámci Vesnických sportovních her a poznat atmosféru tohoto jedinečného sportovního setkávání.
Po třech disciplínách si v průběžném hodnocení nestojíme špatně – po
druhých místech v sálové kopané a kuželkách a čtvrtém místě ve stolním tenisu zatím v celkovém hodnocení vedeme. O velmi pěkné výsledky se zasloužili fotbalisté z našeho družstva mužů, v kuželkách pak reprezentovali
Jana Mikesková, Milan Švidrnoch a Jan Peřina a ve stolním tenise bojovali

Celkové výsledky po 3. soutěži
OBEC
BODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velká Polom
Vřesina
Horní Lhota
Plesná
Hlubočec
Krásné Pole
Dolní Lhota
Těškovice
Kyjovice

25
23
22
18
17
17
15
11
9

Jiří Kursa, Jiří Adamčík a Hynek Demel.
Snad se na soutěže v přespolním běhu konaném v sobotu 2.5. v Těškovicích a ve volejbale (sobota 23.5. ve Vřesině) podaří zajistit účast těch
nejlepších polomských sportovců a v obou disciplínách uspějeme lépe než
v loňském roce.

Podrobné výsledky, propozice, fotodokumentaci a další zajímavosti najdete na www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovni-hry/2015/.
Za výbor TJ Velká Polom zpracoval Kamil Drozdek
kamil.drozdek@email.cz

NAŠI BYLI OPĚT DOBŘÍ
V únoru proběhlo okresní kolo olympiády v českém
jazyce a začátkem března okresní kolo chemické
olympiády. Své znalosti z gramatiky a slohové umění
se snažili využít naši zástupci – Kristina Šlachtová
a Vít Hrubý, oba z 9. B. S chemickými rovnicemi,
prvky a praktickým pokusem se vyrovnávali Natálie Václavíková a Vít Hrubý. Nejúspěšnější byla Natálie Václavíková, která v okresním kole chemické
olympiády obsadila výborné 6. místo. Našim žákům
děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Naděžda Branžovská

VLAJKU UMÍSTÍME NA VRCHOL
VELKÉHO ROZSUTCE
V květnu připravuje naše škola již třetí turistický kurz,
který po Krkonoších a Nízkých Tatrách (Demenovská dolina) směřujeme na Kriváňskou Malou Fatru
(Terchová).
Jinak řečeno – po výstupech na vrcholy Sněžky
(1603 m.n.m.), Chopku (2023 m.n.m.) a Ďumbieru
(2043 m.n.m.) chceme letos zdolat vrchol Malého
Rozsutce (1344 m.n.m.), Velkého Rozsutce (1609
m.n.m.) a projít Jánošíkove diery.
Jako již tradičně vztyčíme vlajku naší obce s podpisy všech zúčastněných žáků na nejvyšším vrcholu
Malé Fatry.
Náročný program, který opět prověří zdatnost našich žáků, ukončíme návštěvou Vodního světa Terchovec, kde se zregenerujeme a nabereme síly na
šťastný návrat domů!
Věříme, že si naši žáci tento kurz užijí plnými doušky,
načerpají mnoho dobrodružných zážitků, na které
budou dlouhou dobu vzpomínat!
Mgr. Jiří Skiba
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Halovou ligu přípravek vyhráli FC Baník Ostrava a MFK Vítkovice
Fotbalový oddíl TJ Velká Polom, za podpory Obce Velká
Polom a hlavního sponzora CHALYSPORT.CZ, pořádala
v průběhu letošní zimní sezóny 2014/2015 halovou ligu přípravek – pro ročník narození 2006 a odděleně i pro ročník
narození 2007 – ve sportovní hale Hlučín.
Tento třídílný seriál turnajů se hrál pod patronací
starostky obce Velká Polom Ing. Ludmily Bubeníkové a místostarosty Ing. Emila Chudoby, kteří
společně s vedením obce a TJ Velká Polom celoročně podporují aktivity mládeže.

Velká Polom, kde jsme nastavili práci s mládeží na dobrou úroveň, je
perfektní, že kluci hrají vyrovnané zápasy s týmy SFC Opava, FC Baník
Ostrava, MFK Vítkovice, MFK Frýdek-Místek, které se halové ligy zúčastnily. Jsem rád, že naše pozvání také přijali kolegové z Polska z fot-

„Šlo vlastně o halovou ligu, kde ročníky narození 2006
a 2007 odehrály každý tři turnaje. Výsledky jednotlivých
ročníků se pak sčítaly dohromady, poslední kolo se odehrálo 8.3." prozradil hlavní organizátor ligy Peter Chalachan.
Nejlepší formu v ročníku 2006 prokázali mladí fotbalisté
Baníku Ostrava, v ročníku 2007 si nejlíp vedl MFK Vítkovice.
Naši kluci TJ Velká Polom obsadili celkově v kategorii ročník 2006 pěkné 4. místo. Klukům ročníku
2007 se dařilo líp – obsadili konečné 3. místo.
Nejlepší hráči turnaje – ročník 2006:
Nejlepší střelec – Kačor Pavel (FC Baník Ostrava)
Nejlepší hráč – Buchalik Kacper (AP Silesia)
Nejlepší brankář – Tvrdý Vojtěch (TJ Velká Polom)

balové akademie AP SILESIA.
Diváci a fanoušci, kterým tímto patří mé poděkování za účast
a pomoc, se bavili, fandili a řešili dramatické situace, jako by
byli s hráči na palubovce.

Nejlepší hráči turnaje – ročník 2007:
Nejlepší střelec – Moravec Ondřej (MFK Frýdek Místek )
Nejlepší hráč – Filipčík Tomáš (TJ Velká Polom)
Nejlepší brankář – Keller Tobias (MFK Vítkovice)
„Myslím si, že se první ročník turnaje povedl po sportovní stránce. Mužstvům, která nemají možnost pravidelně hrát halové turnaje, dal příležitost si to vyzkoušet v pěkné sportovní hale v Hlučíně. Pro náš oddíl TJ

Pořadatelé, rozhodčí a všichni, kteří dobrovolně strávili tři dny na turnajích a další hodiny přípravou, odvedli super práci, zvlášť můj kolega Martin Mučka – za to jim musím velmi poděkovat.
Chtělo by se mně říct, že jsme možná vytvořili základ nové pěkné tradice,
v níž by chtělo pokračovat pořádáním dalších ročníků,“ zhodnotil premiérový ročník pořadatel a trenér mládeže TJ Velká Polom Peter Chalachan.
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OSTRAVSKÁ ZIMNÍ LIGA MLÁDEŽE V KOPANÉ
VELKÁ P OLOM - STARŠÍ ŽÁCI
Družstvo starších žáků fotbalového oddílu naší TJ se po podzimní části sezóny usadilo se ztrátou jediného bodu na vedoucí celek Slovan Ostrava na druhou příčku tabulky.
V rámci zimní přípravy na jarní polovinu sezóny se zúčastnilo
turnaje pořádaného MěFS Ostrava.
Tento turnaj byl rozdělen na základní část a Play OFF. Základní část se odehrála v průběhu února ve Sportovní hale
SPŠ elekrotechnické (Čapkárna) systémem 4+1.
Los nám na první utkání základní části určil tým FK Stará Bělá „A“,
účastníka krajského přeboru a největšího favorita turnaje. S tímto soupeřem jsme v prvním utkání odehráli velice vyrovnané utkání. Po celou
dobu zápasu v hale jsme herně drželi vyrovnanou partii. Na rozdíl od soupeře se nám bohužel nedařilo využít našich gólových šancí a pár minut
před koncem utkání jsme prohrávali 1:5. Závěr prvního utkání byl doslova
infarktový! Do poslední minuty se nám podařilo snížit na 4:5 a dvě sekundy před zazněním sirény se nám po autovém hodu našeho brankáře
Honzy Thiemela podařilo Honzou Rychlým dopravit tečí míč do soupeřovy svatyně a zaslouženě urvat z tohoto utkání alespoň bod.

Další zápasy základní části naši kluci zvládli. Přestože nemáme, na rozdíl od jiných týmů, zrovna ideální podmínky pro zimní přípravu, neboť „špelůňka tělocvična“ naší ZŠ již dávno neodpovídá požadavkům a je spíše
nebezpečná pro trénink, než aby se v ní dalo kvalitně trénovat, musíme se
uskromnit a pracovat v podmínkách, jaké máme. V dalších zápasech jsme
postupně porazili Lhotku 10:2, Slovan Ostrava 9:6, St. Bělou „B“ 7:2 a Hlubinu 9:4. V konečné tabulce základní části jsme stejným počtem bodů, ale
s horším rozdílem branek, obsadili druhou příčku za favoritem turnaje St.
Bělá „A“.

V Play-OFF
jsme byli nasazeni přímo do
druhého kola, které
se hrálo v průběhu měsíce března na umělé trávě ve Vřesině
systémem 10+1. Zápas s Polankou jsme
vyhráli 4:1, přestože jsme nastoupili pouze
v deseti. Je hodně špatné, když se dá
přednost rodinné oslavě a celý tým se
musí o postup porvat bez možnosti vystřídat a ještě hrají v poli oslabeni o jednoho „chlapa“! Ale zvládli jsme to
a postoupili do dalšího kola, kde jsme
narazili na lídra naší soutěže Slovan Ostrava.
Tento zápas nezačal zrovna ideálně, po
třech minutách jsme prohrávali gólem z penalty 0:1. Do poločasu se nám podařilo utkání otočit a vedli jsme 2:1. Kluci bohužel
polevili, přestali bojovat a v závěru nás soupeř po
několika kiksech v obraně potrestal vyrovnávací
brankou. Následoval dramatický penaltový rozstřel. „Bada“ Stadtherr 1:0! Honza Thiemel chytá
„pentli“ soupeře a sám kope další! Bohužel
nedal a následně soupeř srovnal na 1:1. Honza
Rychlý s přehledem na 2:1 a Honza Thiemel
chytá penaltu soupeře! Postupujeme do finále!!! (V té chvíli jsem si řekl, „čím více Jeníků, tím více bodíků”.)
A přišlo finále. Soupeř, favorit
Stará Bělá „A“, plná kvalitní střídačka,
nás bylo pouze dvanáct, tzn. na lávce
jeden borec na střídání, ale nevadí.
Začalo se hrát. „Vlítli“ na nás a po
deseti minutách jsme po hrubých
chybách v obraně prohrávali 0:2! Za tohoto stavu to ovšem naši borci nehodlali zabalit. Honza Tománek vyškolil ve vápně celou obranu takovým
způsobem, že možná i Messimu by spadla brada, a snížil na 1:2! Po chvíli
padl další gól, vyrovnal Honza Stadtherr a znovu bylo o co hrát. Bohužel
jsme se opět nepoučili z chyb a dvakrát inkasovali. Poločasový výsledek
2:4. Po přestávce se šance střídaly na obou stranách, byli jsme blízko
kontaktnímu gólu, bohužel jsme šanci promarnili a následně inkasovali
na 2:5. Pořád se nepřestávalo bojovat a odměnou byla v samotném závěru utkání penalta, kterou Honza Rychlý s přehledem proměnil. (čím více
Jeníků,…) Stav 3:5 nevydržel dlouho. Po dalším našem ataku dopravil míč
do soupeřovy branky Radim Heiser a nastalo drama. Soupeř měl namále.
V nadstaveném čase jsme měli výhodu rohového kopu. Celý mančaft,
včetně gólmana Jeníka Thiemela byl ve vápně soupeře, byli odhodláni
z poslední šance vyrovnat. Z přemíry snahy se nám ale nepodařilo z této
standardky soupeřovu svatyni ohrozit. Po špatně zahraném rohovém kopu
skončil míč v zámezí, načež pan sudí odpískal konec tohoto nervydrásajícího utkání. Soupeř si v té chvíli určitě oddechl, neboť v penaltovém rozstřelu není favorit, a věřím, že bychom byli úspěšnější.
Proti takové fotbalové kvalitě, jakou měl soupeř, jsme nemohli uspět
jinak než bojovným výkonem a nasazením. Za výsledek utkání se nemusíme vůbec stydět. Už postup do finále je pro nás velkým úspěchem. Tímto
chci poděkovat celému našemu týmu za předvedené výkony v průběhu
celého turnaje Ostravské zimní ligy mládeže.
Rostislav Vaněk, trenér
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LIHOVAR VELKÁ POLOM
PŘIJME MUŽE
NA MANUÁLNÍ POMOCNÉ PRÁCE
(DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE)
Pracovní dny jsou nepravidelné,
dle domluvy – vhodné pro důchodce.
Pracovní doba 6 hodin.

ZÁJEMCI HLASTE SE OSOBNĚ V LIHOVARU,
V PRACOVNÍ DNY 9 – 12 HOD,
EVENTUÁLNĚ NA TEL. 553 770 215.

HRUŠKA spol., s.r.o.
Na Hrázi 3228/2
723 05 Ostrava
Kontaktní osoba:
Zuzana Buroňová, Email: personalni@hruska.info
Životopisy zasílat POUZE mailem, do předmětu nutno uvést
název požadované pozice
Nabízená pracovní pozice: manipulační dělník ve skladu potravin
Datum nástupu: dohodou
Požadujeme:
Čistý trestní rejstřík
Fyzickou zdatnost, zodpovědnost, spolehlivost, loajalitu, flexibilitu,
odolnost vůči stresu, ochotu učit se novým věcem, schopnost
práce v týmu i samostatně
Výhodou min. střední odborné vzdělání ukončené výučním listem
Výhodou praxe na obdobné pozici, praxe ve skladu a řidičský průkaz
na VZV

Nabízíme:
Zázemí stabilní české společnosti
Zaměstnání na hlavní pracovní poměr ve třísměnném provozu
Mzdu od 12000,- Kč + firemní benefity
Odměny v závislosti na pracovním výkonu
Příspěvek na stravování
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