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srpen

NÁŠ
Vážení a milí
spoluobčané,
všechny Vás
srdečně zdravím a doufám,
že jste si všichni
dostatečně užili
sluníčka, dovolené a děti prázdnin.
Po čase Vás chceme informovat, co je
v naší obci nového a čeho jste si třeba
jenom nevšimli. Rok předešlý i rok letošní
jsou pro naši obec mimořádné, a to, jak
všichni zajisté víte, velkým stavebním úsilím.
Dneska už víme, že se naše snaha neminula účinkem. Hovořím o našich projektech,
financovaných z Regionálního operačního
programu (ROP) Moravskoslezsko.
Jako první byl ukončen projekt výstavby
víceúčelového hřiště u základní školy. Dotace byla uhrazena a hřiště slouží ke spokojenosti nás všech. Žadatelem i investorem byla základní škola, obec spolupracovala s vedením školy při zpracování některých podkladů k žádosti a projekt spolufinancovala. Je třeba vyzdvihnout iniciativu
ředitele ZŠ v této oblasti. Jsem ráda, že se
tento projekt podařil.

“Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.
A osud – to je tvůj život.“

Dalajláma

V říjnu loňského roku byly ukončeny
práce na projektu Rekonstrukce základní
školy – budovy A a Revitalizace víceúčelového zařízení – zázemí pro sportovce. Stavby
byly zkolaudovány v listopadu 2010, monitorovací zprávy se žádostí o platbu byly odeslány v lednu 2011. Počátkem června proběhla fyzická kontrola staveb včetně kontroly podkladů, účetnictví a dalších náležitostí. Nebyly shledány žádné závady –

pracovníci Regionální rady (RR) byli nadšeni
z kvalitní evidence a bezchybného zaúčtování všech položek, o které se postaraly
naše pracovnice OÚ – ekonomka Ludmila
Bariličová a tajemnice Ing. Pavlína Mučková.
Nic nebránilo zaslat ze strany RR dotace. Na
projekt Rekonstrukce ZŠ přišla dotace na
účet obce v červnu 2011, na projekt Revitalizace víceúčelového zařízení počátkem
Pokračování na straně 2
srpna.

pohled učitelky MŠ

Konečně máme
novou školku!
Snad nikdo, kdo se přišel do naší nové školky podívat, nečekal, že
bude tak krásná. Je nejen prostorná a světlá, ale poskytuje dětem
dostatek místa pro hru, pohyb a pro různé aktivity, které se ve školce
dělají. Já osobně si vzpomínám na rok 1975, když jsem jako učitelka
nastoupila do mateřské školky na ulici Osvoboditelů 15. Moc se mi
líbily velké prostory, ve kterých si tenkrát hrálo přes osmdesát dětí.
Přestože se na budově stále něco opravovalo, byla to tehdy ta nejlepší obecní budova pro MŠ. Ovšem po roce 1989 začaly počty dětí
klesat, budova byla pro nás moc velká, a tak jsme se stěhovali do budovy v ulici Opavská 59. Po celou dobu jsme se snažily, aby byla
školka útulná, dětem se v ní líbilo a rodiče odcházeli s pocitem, že je
o jejich děti opravdu dobře postaráno. Vypadalo to tak, že v této budově už bude školka napořád. Najednou se však začaly počty dětí
zvedat a kapacita budovy zdaleka nestačila. Pokračování na straně 2

Pokračování ze strany 1
Výstavba mateřské školy byla plánována
na delší časový úsek, zahájena byla demolicí původní kotelny v září 2010, dokončena
a plně vybavena byla koncem dubna 2011.
Byly proto naplánovány celkem tři platby,
z toho dvě jsme již obdrželi, závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu byly
odeslány v červnu 2011. V květnu se do
nového zařízení přestěhovaly děti a paní
učitelky i všichni ostatní si začali zvykat na
nové krásné prostorné místnosti. Na dobré

věci si všichni zvykneme vždy velmi rychle,
takže po pár dnech již vše bylo tzv. „zajeté“.
Rozzářené dětské oči, ale i úsměvy rodičů
a učitelek mne zase přesvědčily o tom, že ty
nekonečné hodiny, věnované přípravě projektu a poté i realizaci, stály rozhodně za to.
To je vždy taková velká odměna. Přiznám
se, že byly chvilky, kdy jsem i já (i při mé
optimistické nátuře) pochybovala o tom, že
tady někdy nová školka bude.
Věnovali jsme tomuto tématu opravdu
hodně. Poté, co paní učitelka Eva Válková

přiběhla s protokolem z Krajské hygienické
stanice se soupisem závad ve stávajícím zařízení, začali jsme jednat. První debata
o nutnosti řešit nové předškolní zařízení
proběhla v roce 2003 (tedy krátce po
našem zvolení do vedení obce). Jednání
v radě a zastupitelstvu obce bych datovala
do roku 2004, kdy jsme začali připravovat
rekonstrukci nejstarší části školy. V březnu
2004 Ing. arch. Milada Baumannová vypracovala studii řešení a školku navrhla jako
součást školského areálu na místě bývalé
kotelny, později prodejny stavebnin. Toto řešení se nám jevilo jako optimální a od té
doby jsme tuto myšlenku už neopustili. Po
úspěšné rekonstrukci části základní školy
v roce 2005 jsme začali připravovat projektovou dokumentaci a stavební řízení na
novou školku a rekonstrukci další části základní školy.
Projektanta jsme vybrali v březnu 2006.
Poté, co jsme zjistili, že vybraný uchazeč je
příliš pomalý a neumí do projektu zapracovat naše požadavky, ukončili jsme s ním spolupráci a uzavřeli smlouvu o dílo s dalším
uchazečem, kterým byl Ladislav Lazecký
z Tísku. Mělo to i tu velkou výhodu, že záro-

Konečně máme novou školku!
Pokračování ze strany 1
Byly jsme šťastné, když jsme se dověděly,
že se bude stavět školka nová. Byly jsme seznámeny s plány, mohly si samy vybrat nábytek, barvy tříd, toalet i koberců. Byly jsme
vtaženy do projektu a jsme za to moc
vděčné. Přestože jsme na stavbu často chodily, v konečné fázi nás překvapilo, jak je
naše školka krásná. Trošku jsme se obávaly
stěhování, ale přišlo takové množství rodičů
a přátel MŠ, že jsme to stihli za pouhé dvě
hodiny. A tak jsme v úterý 24. května 2011

v 16.00 hod. uzavřely budovu MŠ na ulici
Opavská 59 a den nato jsme děti vítaly
v nové budově MŠ U Rákosníčka.

Jak se nám ve školce pracuje? Jak se
v ní líbí dětem? Po jednom a půl měsíci zkušebního provozu mohu říct, že jsme všichni
moc spokojeni. Děti si mohou na jednom
konci místnosti hrát se stavebnicí, na druhém
s auty, mohou kreslit, některé u klavíru zpívat,
jiné hrát divadlo, prohlížet si knihy, a přesto si
vůbec nepřekážejí, protože velikost prostoru
jim v těchto aktivitách nebrání. Ještě jsem se
nesetkala s člověkem, kterému se školka
nelíbí, a pokud to někdo říká, tak v ní nebyl

a ani v ní nepracoval. Věnuji se předškolákům už šestatřicet let. Často jsme při různých
akcích navštěvovaly jiné školky a tiše jsme
učitelkám záviděly prostory, ve kterých
s dětmi pracovaly. Dnes už závidět nemusíme. Mám velkou radost z toho, že bude
v provozu i stará školka v ulici Opavská 59,
která bude po opravě stejně krásná a pro
dvacet dětí dostatečně velká.
Je moc důležité poděkovat především vedení naší obce, neboť se mu podařil husarský
kousek, na který můžeme být všichni právem
pyšní. S velkou vděčností děkuji rodičům
a všem ostatním, kteří nám pomohli při stěhování a nabídli nejen své ruce, ale i vozový
park. Poděkování patří i ředitelství ZŠ a MŠ
Velká Polom, které nám vždy vycházelo vstříc.
A upřímně děkuji svému malému kolektivu
pracovnic MŠ a učitelkám důchodkyním za
důslednou, zodpovědnou a kvalitní práci, prováděnou s láskou.
Eva Válková, vedoucí učitelka MŠ
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veň zpracovával projektovou dokumentaci
na rekonstrukci základní školy, a tudíž byl
schopen podchytit vzájemnou provázanost
mezi oběma projekty. Na tomto místě se
sluší tomuto obchodnímu partnerovi poděkovat. V rámci našeho dlouholetého působení ve vedení obce jsme se potkali
s mnoha projektanty. Pan Lazecký patří
k těm nejlepším. Nejen pro vysokou kvalitu
zpracovaných dokumentací, ale hodnotím
i jeho lidské vlastnosti, kdy trpělivě a bez velkých emocí vypracovával i podklady
pro žádosti o dotace, různé srovnávací a hodnotící tabulky, kritéria
a spoustu dalších podkladů.
Nebylo to vůbec jednoduché, chvílemi nám všem
docházely síly i dech,
ale vždy jsme dospěli
ke kýženému výsledku.
A pro něj je velkým za-

dostiučiněním, jaké nesmazatelné stopy
v naší obci zanechal.
I cesta k finančním prostředkům pro výstavbu mateřské školy byla trnitá. První žádost byla směrována v roce 2006 do tzv.
Norských fondů. Neúspěšně. Mezitím jsem
psala dopisy: ministru financí, šéfovi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny,
předsedům politických stran. Navštívila
jsem spoustu poslanců, hejtmana kraje,
jeho náměstky, prostě zkoušela
jsem na všech frontách. Cílem
bylo získat finance na školu
a školku ze státního rozpočtu.
V roce 2008 jsme odevzdali další žádost – do
ROP. Bohužel agentura, kterou jsme
najali, zklamala
na plné čáře
a dotace nám
nebyla schválena. Naše zklamání bylo obrovské, nicméně se nedalo nic dělat, kromě
toho, že nám agentura musela okamžitě
vrátit finanční prostředky za nekvalitně odvedenou práci. Na Regionální radě jsme byli
podrobně seznámeni se všemi chybami,
abychom se jich pro příště vyvarovali.
V květnu 2009 byly předány další žádosti o dotaci z ROP, tentokrát pro větší
pravděpodobnost úspěchu jsme podali
hned čtyři. V lednu 2010 jsme se dověděli,

že jsme uspěli se všemi projekty. Počáteční
euforii z úspěchu, který byl v Moravskoslezském kraji ojedinělý, vystřídaly obavy,
zda se s tak velkým soustem vyrovnáme.
Na tiskové konferenci s novináři, které se
zúčastnil i místostarosta mnohem větší
obce, která získala dotaci na projekt s největším finančním rozsahem, mě tento člověk oslovil: „Vy se fakt nebojíte? Vy musíte
být hodně odvážná.“ A v ten okamžik jsem
začala přemýšlet, zda jsme to skutečně nepřehnali, když jsme kývli na všechny projekty. Později jsme si s kolegy na úřadě
řekli: Bude to frmol, ale zvládneme to. A tak
jsme se do toho pustili. Začali jsme řešit časový harmonogram, aby stavby na sebe navazovaly, aby si realizační firmy vzájemně
nevadily, aby ve škole mohl být zahájen normální provoz k 1. září a aby probíhající stavební ruch nevadil výuce, a spoustu dalších
Pokračování na straně 4
návazností.

Velkopolomské okruhy v roce 2011
V neděli 12. června 2011 uspořádala TJ Velká Polom 11. ročník silničních
cyklistických amatérských závodů – Velkopolomské okruhy TROFEO CINELLI v rámci seriálu Slezský pohár 2011 a oslav 100 let tělovýchovy
ve Velké Polomi. Závod se současně jel jako mistrovství Slezského poháru.
Na nové náročné trati vedoucí z Velké Polomi přes Háj ve Slezsku, Jilešovice, Dobroslavice a Plesnou zpět do Velké Polomi se
závodu zúčastnilo 147 závodníků z Moravy,
Čech, Slovenska, Polska i jeden závodník
z Německa.

Muži A 19-29 let, 117,6 km
Černý Josef – Ostrava, Čas 3:22:20,
prům. rychlost 34,87 km/h

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži E LITE (bez rozdílu věku), délka trati
117,6 km
Marek Jaroslav – Forman Cycling Team
Nový Jičín, Čas 3:21:48, prům. rychlost
35,09 km/h

Muži C 40-49 let, 84 km
Šíma Martin – Max Cursor Ostrava, Čas
2:30:54, prům. rychlost 33,40 km/h

Muži B 30-39 let, 117,6 km
Heinrich Lukáš – Bikestyle.cz Opava, Čas
3:23:23, prům. rychlost 34,69 km/h

Muži D 50-59 let, 55,8 km
Pelc Ladislav – CK Frenštát p. Radh., Čas
1:34:50, prům. rychlost 31,88 km/h

HOŘÍ, MÁ PANENKO…
Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom zve všechny na společenský večer
„Hoří, má panenko“. Akce se koná 21. října 2011 od 19 hodin v sále
Sokolovny. K tanci a poslechu hraje skupina VIZE. Všichni jste srdečně zváni.

Muži E nad 60 let, 55,8 km
Daněček Pavel – LOKO
Krnov, Čas 1:34:57, prům.
rychlost 31,84 km/h
M u ž i M - J u n i o ř i 15 18 let, 84 km
Hampl Petr – Mapei
Cyklo Kaňkovský Olomouc,
Čas 2:24:00, prům. rychlost 31,76 km/h
Ženy A 15-29 let, 55,8 km
Bláhová Veronika – Drásal Team Holešov,
Čas 1:42:17, prům. rychlost 29,56 km/h
Ženy B 30 let a starší, 55,8 km
Daněčková Romana – Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc, Čas 1:42:18, prům. rychlost 29,55 km/h
Více informací včetně fotodokumentace
na www.spac-os.cz
Velkou Polom reprezentovali tři závodníci.
Lucie Gruchalová (roz. Nováková) v kategorii žen A – 3. místo, Jiří Kopřiva ml. v kat. A –
5. místo a Josef Sztefek v kat. D – 20. místo.
Děkuji všem pořadatelům za zajištění bezproblémového průběhu celého závodu a pomoc při organizaci závodů a všem sponzorům za ceny pro závodníky.
Za TJ Velká Polom Jiří Kopřiva
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Všechny stavby probíhaly na malém prostoru, hodně na sebe navazovaly, což bylo
zásadním omezujícím prvkem. Když jsme
řešili problémy, bylo nutné vždy si nejdříve
uvědomit, o které stavbě je vlastně řeč,
škola a tribuna „jely“ současně, kontrolní
dny probíhaly taktéž ve stejném termínu.
Zhotovitelem obou staveb byla Beskydská
stavební a.s., Třinec. O to jsme to měli, dá
se říci, jednodušší. Mnoho prací zajišťovala
společnost Bytostav Poruba, a.s. v roli subdodavatele.
V případě školky tomu bylo opačně, generálním dodavatelem byla společnost Bytostav Poruba, a.s. a subdodavatelem
Beskydská stavební. S téměř stejnými lidmi

jsme tedy řešili změny oproti projektu, vícei méněpráce, komunikovali jsme s Regionální radou, dohlíželi na průběh stavby a časový harmonogram. Obrovský kus svého
života zde zanechal místostarosta obce, Ing.
Tomáš Lazecký. Jsem přesvědčena, že bych
stěží našla podobně pracovitého a obětavého člověka, který by byl ochoten i několikrát denně vyjíždět na stavby a řešit
všechny potřebné (a někdy velmi nepříjemné) záležitosti. Bez něj si tyto práce
vůbec neumím představit. Myslím, že by
spousta věcí vypadala jinak, pokud by se
můj zástupce nestaral tak, jak to umí jen on.
Vážení občané, možná někoho z Vás napadne, proč jsem se takto rozepsala. Máme

za sebou spoustu společných let a obrovský kus práce. Slyšela jsem různá hodnocení, slyšela jsem invektivy v době, kdy
výstavba nové školky nebyla jistá. Vždycky
mě moc mrzí, když někdo zpochybňuje
a znevažuje naši snahu, práci pro Vás, Vaše
děti a vnuky, práci, kterou neděláme pro
sebe, ale staráme se o věci veřejné a o to,
aby se nám tady dobře žilo. Staráme se, aby
se nikdo z nás nemusel stydět, když k nám
přijede návštěva odjinud. Věřte, že to vůbec
není jednoduché. Slyšela jsem dokonce, že
to se nám to staví, když máme stále dotace
ze všech stran. Škoda, že si autor těchto
slov nevyzkoušel, jak je „jednoduché“ dotaci
získat! Proto tolik řádků, abyste všichni získali aspoň jakousi představu o potížích,

DODRŽUJTE OBECNÍ VYHLÁŠKY
Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka,
aneb demokracie je především sebekázeň.
Negativní emoce – zloba, zášť, bezohlednost – patří k životu stejně
tak jako emoce pozitivní. Je ale pravdou, že poslední roky se tyto negativní emoce projevují více. Snad je to „výrazem“ dnešní rychlé doby.
Honba za penězi, soused má to a já to chci taky, co mi je po ostatních… Tyto a další důvody vedou obce k vydávání obecně závazných
vyhlášek týkajících se veřejného pořádku. U nás, v obci Velká Polom,
je taky máme.
Obecně závazná vyhláška týkající se regulace hlučných
činností
Zákaz používání zahradní techniky, stavební techniky a jiného nářadí vydávajícího hluk se vztahuje na všechny neděle, velikonoční
a vánoční svátky. Běžně se s porušováním této vyhlášky setkáváme. Dnešní rychlá doba a u mnoha občanů i velké pracovní vytížení
by sice mohly být důvodem práce na zahradách a na domech i v neděli, ale právě v této uspěchané době by měl mít přednost fakt, že
každý z nás si zaslouží v týdnu minimálně jeden den odpočinku a k odpočinku přece neodmyslitelně patří i ticho. K této ohleduplnosti bezesporu patří i neobtěžování sousedů hlasitou hudbou z „mého“ rádia.
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví volný pohyb
psů na veřejných prostranstvích
Nedodržování této vyhlášky vidíme v obci na každém kroku. Vodítko a třeba i sáčky na psí exkrementy by měly být samozřejmou
součástí každé vycházky s naším psím miláčkem. Budete se divit, ale
setkali jsme se i s názorem: „Venčím psa mimo zahradu, přece si ji nezaneřádím“. Volné pobíhání psů v okolí školky, na hřišti TJ Velká
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Polom nebo v okolí Motorestu je běžným jevem. Přitom pro případ,
že našim psím miláčkům nestačí prostory našich zahrad, je volné pobíhání dovoleno na svahu k rybníku Majerák.
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém odpadů v obci
Naše obec patří mezi obce, které nabízejí nejširší možnost separování odpadů. Přesto ve směru na Ostravu-Plesnou je jedno hezké
místo mezi stromy, ze kterého naši zaměstnanci opakovaně musí odvážet odložené nepotřebné pohovky, křesla, koberce i ledničky. Pod
Úbedřím (za lokalitou Mlýnek) si někteří naši spoluobčané udělali
odkladiště bioodpadu ze zahrad. Vždyť to přece není jejich pozemek!
Ale hlavně když je to kam dát a „zadarmo“, že? Právě bioodpad lze
od letošního roku řešit velmi dobrým a levným způsobem. Hnědé popelové nádoby na kolečkách, které nabídla společnost OZO Ostrava
s.r.o. občanům pro likvidaci bioodpadů, jsou dostupné všem, kteří nemají na své zahradě kompost. Budete se divit – v nádobách pro separaci plastů jsme našli „pochovaného“ i psa. Nemá-li však člověk
pořádek v sobě, nebude ho mít ani kolem sebe.
Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují veřejná
prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu
Ano, i takovou vyhlášku máme. Co nás k tomu vedlo? No třeba
právě poničené vybavení na prostranství u Motorestu, které muselo
být odstraněno, protože se stalo nebezpečným. A taky třeba poničené
stromy na cyklostezce, ať již stávající nebo ty, které zdarma vysadili
nadšenci ze svazu zahrádkářů. A mimochodem – již podruhé vandalové poničili sošku P. Marie. To přece nemohl udělat člověk s čistou
myslí nebo ten, kdo zná hodnotu práce a sám někdy něco vytvořil.

které všechny stavby provázejí a které jsme
museli překonat. A to jsem se vůbec nezmínila o dalších vyvolaných investicích, jako
byla přeložka topného kanálu, přípojky NN
a plynu, oprava cesty kolem školky, oplocení, oprava septiku, vybudování zpevněné
plochy pro lepší příjezd a desítky dalších
drobných úprav, které se objevovaly jako
potřebné v průběhu realizace projektů.
Taky chodník v ulici 9. května se stal realitou. Ani tyto stavby nejsou nejjednodušší.
Všem, kteří tvrdili, že stavební povolení se
dá vyřídit za pár měsíců, jenom připomenu,
že od výběru zpracovatele projektové dokumentace až k vydání pravomocného stavebního povolení uplynul rok a půl. Doufám,
že občané bydlící v této ulici si uvědomili
mimo jiné i náročnost některých postupů.
Slyšela jsem názor, že jsou to jednoduché
věci, prostě stavbu zadáte a pak jen pře-

vezmete. Ideální představa! Nic není tak
jednoduché, jak to zvenčí vypadá. Kdybychom denně na stavbu nedohlíželi, byly by
mnohé věci jinak. Důležitý je však výsledek.
Před dokončením je i oprava staré mateřské školky na Opavské 59. Zpočátku
jsme odhadovali náklady na opravu cca
1 mil Kč, ale výsledná suma je téměř dvojnásobná. Jen výměna elektroinstalace
a všech svítidel představuje částku 0,5 mil
Kč. Závad, které jsme po odstranění oblo-

žení a vystěhování nábytku zjistili, se objevilo mnohem více, než jsme tušili. Dvě zdi
musely být podřezány, zaizolovány proti vlhkosti, jsou vyměněna okna, je zateplena fasáda, řešili jsme vstupní přístřešek, opravu
kanalizace kolem objektu, neboť odpadní
vody zatékaly pod budovu. Vyspraveny jsou
stropy, omítky a bylo provedeno mnoho dalších úprav tak, aby se všem líbilo i v této budově a aby rozdíl mezi novou a starou
Často nepochopitelné projevy a chování některých našich občanů nás donutily přijmout opatření. Rada obce si
vyžádá periodické kontroly Policie ČR a Městské policie Ostrava, které budou zaměřeny na dodržování uvedených vyhlášek, ale budou postihovat i další nešvar – parkování
automobilů na chodnících. Chodník na ulici 9. května ještě
není zkolaudován a už jsou na něm „odložena“ auta. Zdá se,
že se chodník nestavěl pro bezpečnost občanů, ale automobilů.
Porušení těchto obecně závazných vyhlášek je považováno za přestupek a lze uložit pokutu v některých případech
až 50 tisíc korun. Pokutu lze dnes dobře vymáhat. Asi nám
nezbývá jiné řešení, než jít touto cestou … Věřte, že radost
nám to nepůsobí.
Jsou i záležitosti, které nelze vymezit vyhláškou. Jsou jen
vyjádřením našeho postoje a svědomí – například by bylo
vhodné se podívat i před vlastní plot. Zahrádky kolem domů
jsou upravené, skalky, kamínky, keře, domy svítí na dálku
čistotou a krásnými barvami. Před plotem je ale pás zeleně
s bodláky, vyhozenými nepotřebnými kameny a hroudami
hlíny. Je nepochopitelné, že některé lidi zajímá jen to, co je
jejich, a na pozemek sousedů, kteří třeba ještě nezačali stavět, vyhodí vše nepotřebné a vše, co jim překáží. Je to tak
velký problém vyčistit pruh země kolem plotu, aby oku lahodila nejen novostavba a zahrada, ale i přilehlé okolí?
Pozornost je třeba věnovat i přerůstající zeleni – nejen
větvím, které zasahují do sousedovy zahrady, ale mnohdy
zužují průchod pěším po chodníku nebo průjezd komunální
techniky po místních komunikacích.
Říká se: „Chovej se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali
k Tobě.“ A taky se říká: „Naděje umírá poslední.“

školkou byl minimální. Přejeme malým dětičkám, aby se jim líbila i Školka U Časíka
a aby na ni později vzpomínali stejně jako
na Školičku U Rákosníčka.

Vážení spoluobčané, děkuji i Vám všem,
kteří jste nám alespoň morálně vyjadřovali
podporu, všem zastupitelům, kteří schválili
všechny potřebné dokumenty, věřili v náš
společný úspěch, a speciálně děkuji těm,
kteří přiložili ruku k dílu a s některými věcmi
konkrétně pomáhali.
Věřím, že jsem svým příspěvkem zodpověděla i nevyřčené otázky. Chápejte prosím
tento článek jako takovou malou zpověď
z mé strany. Možná zase uslyším, že se
chválím. Nechci, aby to tak vyznělo, je to jen
konstatování faktů, nic víc a nic méně.
A konečné hodnocení vždy zůstává na Vás.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

ODPADY V OBCI
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH, NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
A ELEKTROODPADU SE KONÁ
V SOBOTU 10. ZÁŘÍ 2011 OD 8 DO 11 HODIN

MÍSTNÍ POPLATKY
POPLATKY ZA „POPELNICE“
Splatnost poplatku byla obecně závaznou vyhláškou
stanovena do 31. ČERVENCE běžného roku. K tomuto datu obecní úřad, jako správce daně, zaznamenal nezaplacení splatného poplatku od 1/5
domácností. Neuhrazený poplatek se stal předmětem vymáhání, byl vyměřen platebním výměrem
a jeho výše byla zvýšena na dvojnásobek.
O osvobození nebo úlevu na poplatku lze požádat v průběhu celého roku,
a to formou oznámení doloženého dokumenty prokazujícími oprávněnost
úlevy nebo osvobození na poplatku (Oznámení k osvobození lze stáhnout z internetových stránek obce v sekci formuláře). V případě, že je
osvobození nebo úlevě vyhověno, neobdrží žadatel vyrozumění. Osvobození nebo úlevu lze požadovat v případech uvedených v Obecně závazné
vyhlášce č. 4/2010, která je zveřejněna na webových stránkách obce
v sekci Dokumenty obecního úřadu – vyhlášky a nařízení.
POPLATEK ZA PSY
je splatný do 31. BŘEZNA běžného roku. Bohužel i tento byl v několika
Pavlína Mučková
málo případech v tomto roce předmětem vymáhání.

Pavlína Mučková
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Poděkování
Vážení občané, vážení příznivci sportu,
vážení bývalí i současní sportovci, dovolte
mi, abych se jménem Výboru TJ Velká
Polom s odstupem času krátce vrátil k červnové oslavě výročí 100 let od založení organizované tělovýchovy v naší obci a 60 let
novodobé historie kopané ve Velké Polomi.
V sobotu 25. června proběhl v areálu
naší TJ tzv. Sportovní den, kde jste měli
možnost strávit, doufám, že příjemné odpoledne (případně i večer a noc) v prostředí
různorodých sportovních, kulturních a společenských aktivit. Dle našeho názoru se
podařila úspěšná akce, kdy po delší pauze
dala o sobě vědět naše TJ na úrovni celé
obce. Následný ohlas na tuto akci, ať již po-

chvalu nebo kritiku, necháváme na Vás. Přesto mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem hlavním „spolupořadatelům“ –
v první řadě vedení naší obce v čele se starostkou Ing. Ludmilou Bubeníkovou za organizační i finanční pomoc, dále vedení naší
ZŠ v čele s ředitelem Mgr. Tomášem Olivkou, pěveckému souboru Paprsek za perfektní přípravu doprovodného kulturního
programu a dále všem partnerským společenským organizacím v naší obci – za skutečně příkladnou a obětavou pomoc při
zajišťování tak náročné akce. Velký dík patří
samozřejmě všem našim sponzorům za finanční a materiální pomoc.
Zvláštní poděkování za propagaci činnosti TJ v naší obci a samotného Sportovního dne patří šéfredaktorovi speciálního

Fotbalový kemp „Baníčku“ ve Velké Polomi
Od 15. do 17. července se konal ve Velké Polomi fotbalový kemp
pro kluky ročníku 2003 a mladší pod vedením Petera Chalachana,
trenéra FC Baník Ostrava U9 a hráče mužů TJ Velká Polom.
Kemp by však nebylo možno uspořádat bez pomoci vedení TJ Velká
Polom a ZŠ Velká Polom, rodičů a sponzorů (firmy Satum a Freeboard
Europe) a také ochoty provozovatele a personálu Restaurace Motorest u Tvrze a Gól, za což jim všem patří dík. Nový sportovní areál ve
Velké Polomi je na skvělé úrovni a je škoda ho nevyužívat.
Jsem rád, že i v naší obci se dá taková akce zorganizovat na vysoké
úrovni. Škoda jen, že z Velké Polomi se jí z 21 kluků zúčastnili pouze Matyáš
Bitta a jeho bratranec Maxim Obuch, který byl na prázdninách u dědečka.

6

vydání obecního časopisu Bumerang – Jaroslavu Spišákovi. Poděkování samozřejmě
patří i všem autorům článků a příspěvků.
Nelze opomenout připojit poděkování také
občanům naší obce, kteří přispěli historickými materiály pro vytvoření jak mimořádně
zdařilého vydání časopisu, tak pro uspořádání výstavy o historii TJ Velká Polom, kterou
jste mohli shlédnout v sále Sokolovny. V této
souvislosti patří velký dík kolektivu v čele
s Daliborem Bartošem a Karlem Onderkou,
který tuto výstavu perfektně připravil.
Děkuji všem členům TJ, kteří se podíleli
na přípravě a nácviku doprovodného programu, speciálně Zdeňce Tvarůžkové
a Petře Dedkové, které se svými kolektivy
nám všem připravily skutečně nezapomenutelné zážitky.
Speciální poklonu skládáme moderátorům celého Sportovního dne Jiřímu Vrbkovi
a Petru Slivkovi a také kameramanovi Petru
Výtiskovi, který zaznamenal podstatnou část
těchto oslav pro budoucí generace.
Děkujeme i všem pomocníkům z řad
naší TJ v čele s výborem TJ. Vám všem ještě
jednou díky, bez Vás bychom oslavy rozhodně tak dobře nezvládli.
Emil Chudoba, za výb or TJ Velká Polom

Zlatá svatba ve Velké Polomi
Aby, až …
Součástí všech našich svateb je i recitace. Jedna z básní končí: …aby až jednou
na vlasy nám padne sníh, mohli jsme si říct,
život byl krásný…

Právě tyto pocity jsme si coby „účinkující“
odnášeli ze Zlaté svatby manželů Řehulkových
z Velké Polomi.
Tato svatba se konala na Obecním úřadě
ve Velké Polomi v sobotu 9. července a „znovusnoubenci“ se všemi svatebními hosty přišli pěšky procházkou parkem. Atmosféra
těch slavnostních dvaceti minut nesla v sobě
známky sounáležitosti celé rodiny. Úsměvy
na tvářích vyjadřovaly lásku a vděčnost všech
za společně prožité chvíle. Gratulace, hudba,
květiny a přípitek …
Přejeme Vám dalších padesát spokojePavlína Mučková
ných let.

Kopaná – rozpis podzimních zápasů našich žáků a dorostu
Městská soutěž – mladší žáci 7 + 1
Ne
Ne
Út
Ne
Ne
Ne
Po
Ne
Pá

4.9.
11.9.
13.9
25.9.
2.10.
9.10.
10.10.
23.10.
28.10.

13:30
14:30
16:30
14:30
10:00
14:30
16:30
14:30
16:30

Stará Bělá B – V.Polom
V. Polom – Koblov
Muglinov – V. Polom
V. Polom – Klímkovice
Polanka – V. Polom
V. Polom – Baník (dívky)
Pustkovec – V. Polom
V. Polom – Hošťálkovice
Rychvald – V. Polom

Městská soutěž – starší dorost
So
So
So
Ne
So
So
Ne
So
So
So

3.9.
10.9.
17.9.
25.9.
1.10.
8.10.
16.10.
22.10.
29.10.
5.11.

14:15
13:45
13:45
13:45
13:15
12:45
10:00
12:15
11:45
11:45

Lok. Ostrava – V. Polom
V. Polom – Petřkovice
DPMO – V. Polom
Markvartovice – V. Polom
V. Polom – Hrušov
V. Polom – Lok. Ostrava
Petřkovice – V. Polom
V. Polom – DPMO
V. Polom – Markvartovice
Hrušov – V. Polom

Kopaná – rozpis podzimních zápasů našich mužů
Ne
So
Ne
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So

21.8.
27.8.
4.9.
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
23.10.
29.10.
5.11.
12.11.

17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30

Píšť – V. Polom
V. Polom – Vřesina
Hať – V. Polom
V. Polom – Hrabová
Klimkovice – V. Polom
V. Polom – FC Ostrava-Jih
Darkovice – V. Polom
V. Polom – Dolní Lhota
Šilheřovice – V. Polom
Darkovičky – V. Polom
V. Polom – Strahovice
V. Polom – Kozmice
Vratimov – V. Polom

Akce byla zajímavá a také počasí nám přálo. Kluci se v pátek ubytovali v tělocvičně školy, pak trénovali na hřišti a po večeři si zahráli večerní turnaj ve florbale na multifunkčním hřišti u ZŠ. V sobotu následoval budíček, rozcvička, snídaně, procházka kolem rybníku a následně
dvojzápas s FK SAN-JV Šumperk, kdy jsme mohli u osmi- a devítiletých kluků sledovat pěkné akce a chuť do hry. Po dobrém obědě přišel vhod odpočinek, následoval odpolední trénink a zápas rodičů mezi
sebou. V blízkém tenisovém areálu děti společně s rodiči čekalo grilování. Večer je mile překvapily přichystané ohňostroje. V neděli následovala procházka po cyklostezce ke Krásnému Poli, dopolední
trénink zpestřily soutěže o nejlepšího střelce a gólmana. Při slavnostním obědě jsme akci řádně vyhodnotili a každé z dětí dostalo dárek.
Na jejich tvářích byla vidět velká spokojenost. Věřím, že tento kemp se
Peter Chalachan, trenér
stane ve Velké Polomi tradicí.

Cykloservis Jiří Kopřiva
Pivovarská 165,Velká Polom
prodej jízdních kol a příslušenství
stavba a přestavba kol na zakázku
opravy všech druhů kol a ručních vozíků
Po – Pá: 16 – 18, So: 9 – 11
tel. 728 962 586
e-mail: cykloservis.kopriva@tiscali.cz
7

8

