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Slovo starostky
Prázdniny utekly jako voda, nejen děti
a paní učitelky si odpočinuly a znovu se
vrátily do školy. My jsme o prázdninách
nezaháleli a konečně se nám podařilo realizovat kompletní rekonstrukci parkoviště u základní školy včetně plochy
před hlavním vstupem. Parkoviště je nyní
řešeno jako jednosměrné okružní s cílem
zvýšit zejména bezpečnost dětí. Apeluji však na všechny rodiče, kteří jsou
zvyklí své ratolesti mnohdy vozit až před
vchod školy – zkuste své děti vysadit už
u autobusové zastávky, odkud se bezpečně mohou do školy dostat chráněny
zábradlím nebo po travnaté ploše kolem
motorestu, parkoviště není nafukovací.
Oprava parkovací plochy však nebyla
jedinou investicí, která v průběhu léta ve
škole probíhala. Aby naše děli měly zajištěnu kvalitnější výuku, rekonstruovaly
se učebny, realizoval se výtah – více si
můžete přečíst v článcích pana ředitele
Olivky. Z dokončených stavebních prací
zmíním ještě opravu tzv. Kladenských
schodů, tedy schodiště u Kulturního střediska.
Největší investiční akce v dějinách
obce – výstavba kanalizace – dále
pokračuje. Informace najdete v článku
pana radního Radovana Kusyna, který po
technické stránce koordinuje stavbu ze
strany obce. Jsme si vědomi nekomfortu, který výstavba kanalizace nám všem
i v průběhu léta způsobovala, ale akce
se blíží ke svému konci. Termín ukončení
výstavby je 12. prosince letošního roku!
Do té doby musí být dokončena celá stavba včetně opravy povrchů komunikací.
O prázdninách se nám také podařilo uskutečnit několik kulturních akcí,

mohli jsme se potkat na
promítání letních kin nebo
na ukončení léta spojeného s gulášfestem. Byly
to všechno povedené akce.
Na nadcházející podzim pro
vás mám společně se spolky
v obci připravenou nabídku
dalších akcí. Těšit se můžete
na Vinobraní, Večer pro ženu,
Rockovou Velkou Polom nebo
rozsvícení vánočního stromu.
Za ušetřené finanční prostředky z akcí, které bohužel v první polovině roku
proběhnout nemohly, jsme
se rozhodli zakoupit několik nových dětských a workoutových prvků a doplnit tak
hřiště u Sokolovny. Na tyto
prvky se můžete těšit v průběhu října.

Krásné nadcházející
podzimní dny vám přeje
vaše starostka
Kateřina Honajzrová

Dar obcím
na jižní Moravě
V souvislosti s přírodní
katastrofou, která postihla
obce na jižní Moravě, navrhli
zastupitelé obce zaslat finanční dar obcím postiženým
tornádem. Zastupitelé schválili poskytnutí částky 200 tisíc
korun těmto obcím. Věříme,
že jsme alespoň malou měrou
přispěli ke zmírnění důsledků
této katastrofy.
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Informace k průběhu výstavby kanalizace v naší obci
Musím s potěšením konstatovat, že zhotoviteli společnosti
KaČOV s vedoucím společníkem
firmou Combin Banská Štiavnica,
se daří plnit dílčí termíny výstavby stanovené harmonogramem.

Aktuálně se nacházíme ve fázi,
kdy finišuje výstavba hlavního
řadu včetně veřejných části domovních přípojek v ulici 9. května. Probíhají práce na propojení
jednotlivých stok a realizují se
veřejné části domovních přípojek.
Rozběhla se příprava uskutečnění
úprav povrchu jednotlivých komunikací. Vlastní opravy povrchů
by měly být zahájeny v září, a to
na komunikacích, na kterých již
byla kompletně ukončena výstavba. Myslím si, že potěšující informací pro občany je, že většinu
obecních komunikací opravíme
celoplošně, pokládkou živičného
povrchu – asfaltového koberce
v celé šíři komunikací. Co se
týká finančního rozpočtu stavby,
můžeme být mírnými optimisty.
Nic nenasvědčuje tomu, že rozpočet stavby překročíme.
Po dlouhých konzultacích
s hlavním projektantem a správou
silnic došlo ke změně technologie v realizaci veřejných částí
domovních přípojek na krajských komunikacích. Jedná se
o ulici Opavskou, 9. května, Osvoboditelů a Plesenskou. Technologie protlaků pod komunikacemi byla zrušena. Výstavba se
uskuteční klasickým otevřeným
výkopem. Hlavním důvodem, proč
nebudou protlaky realizovány, je,
že neumíme předpovědět, jaké

je v místě podloží. Mohlo by se
stát, že i přes veškerou snahu
zhotovitele, kdy před vlastním
zahájením protlaku je potřeba
provést časově i finančně náročnou přípravu, nebude nakonec
možné protlak udělat. Při realizaci
výstavby otevřeným výkopem dojde k jejímu urychlení. Mnohé z vás
jistě napadne – protlaky nebudou,
krajské silnice budou rozkopány –
nebude to pro obec příliš finančně
náročné? Zhotovitel i správa silnic
byli velice vstřícní a konečná dohoda je finančně akceptovatelná
pro všechny dotčené strany.
Zahajujeme také částečné
přepojování odpadních vod ze
stávající čistírny odpadních vod
na novou. Stará ČOV bude zrušena, po stavebních úpravách budou
použity její jímky pro technologii
nové ČOV.

Závěrem musím konstatovat,
že je před námi ještě velký kus,
byť mravenčí, práce – terénní
úpravy, zpětné úpravy chodníků
a již zmiňované opravy komunikací. Chci vám všem poděkovat
za pochopení a trpělivost, termín
ukončení stavby 12. prosince
2021 se kvapem blíží.
Radovan Kusyn,
radní obce
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Každý občan obce dostal či dostane do schránky dopis, ve kterém
najde podrobnější informace ke
stavu a situaci kolem budování kanalizace v obci. Máme informace
o tom, že i když se snažíme dopis
doručit skutečně do každé schránky,
občas se stává, že se dopis ztratí.
Proto jsme se rozhodli jeho znění
otisknout i na stránky Bumerangu.
Dopis je v plném znění, obyvatelé
z Mlýnku dostávají jeho kratší verzi,
protože už mají kanalizační přípojky
k nemovitostem hotové.
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás seznámit
s aktuálním stavem výstavby kanalizace v naší obci, s dalším postupem prací a napojováním vašich
nemovitostí na veřejnou část kanalizace.
Současný stav – hlavní kanalizační řad a veřejná část kanalizačních přípojek
V současné době je dokončován
hlavní kanalizační řad a veřejná část
všech kanalizačních přípojek. Na
ulici Opavské se dokončují protlaky
pod komunikací. Probíhá dostavba čistírny odpadních vod a jsou
prováděny terénní úpravy kolem
ní. Termín předání celé stavby je
12. 12. 2021. Do té doby musí být
vystavěna celá kanalizace, čistírna
odpadních vod a zrealizována oprava povrchů komunikací. Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
včetně komplexního financování
stavby probíhá dle harmonogramu.
Opravy komunikací
Opravy všech komunikací budou provedeny v průběhu letošního podzimu, a to vždy technologií,
která bude pro daný typ komunikace vhodná.
Jsme si vědomi stávajícího stavu komunikací. Děkujeme vám
všem za trpělivost a také za to, že
neumisťujete svá vozidla na obecní
komunikace, a pokud je to třeba,
odstavujete vozidla na horší část
komunikace, aby lepší část zůstala

volná pro průjezd a nezvyšovala se
prašnost.
Následné napojování jednotlivých
nemovitostí
V současné době probíhá postupné předávání projektových dokumentací (dále PD) zpracovaných
projekčními kancelářemi občanům.
Po úhradě faktury za PD mohou
občané požádat obec o proplacení
50 % vynaložených výdajů. Veškeré
formuláře obdrží spolu s vypracovanou PD.
Samotné napojování nemovitostí začne po kolaudaci hlavního
řadu kanalizace, tzn. nejdříve od
2. čtvrtletí roku 2022. Výkopové práce vlastní přípojky včetně položení potrubí si zařizuje každý
občan sám. Pokud občan nemůže
přípojku realizovat vlastními silami nebo se nemá na koho obrátit,
může využít některou z firem na
kontaktním seznamu dodavatelů,
který je mimo jiné zveřejněn na
webu obce.
Přípravu domovní přípojky
pro napojení na veřejnou část kanalizačních přípojek však mohou
občané zahájit již po obdržení PD.
Samotné fyzické napojení na veřejnou část kanalizace však nebude
možné dříve, než tato bude zkolaudována. Tuto důležitou informaci
o kolaudaci veřejné části kanalizace
včetně spuštění provozu čistírny
odpadních vod obec zveřejní a občany bude včas informovat.
Místo napojení bude nutné zdokumentovat (vyfotografovat) a předat obci nebo pro kontrolu obec oslovit. Upozorňujeme, že v žádném
případě není možné do nově budované splaškové kanalizace napojit
svody dešťových vod. Toto bude ze
strany obce kontrolováno.
Pro podrobné informace se
můžete obracet na:
Starostka obce:
Ing. Kateřina Honajzrová,
tel. 608 745 118.
Radní:
Radovan Kusyn,
tel: 775 622 113.

Obecní rozhlas
nemusíte jen
poslouchat
Neslyšeli jste hlášení
rozhlasu ať už proto, že právě
kolem vás projelo auto nebo
proto, že se u vás zvuk tříští?
Informace si můžete nechat
zasílat prostřednictvím e-mailu,
SMS zprávou nebo přes aplikaci ve vašem mobilním telefonu
pomocí služby Hlášenírozhlasu.cz. A jak na to? Přihlaste se
přes internet na velkapolom.
hlasenirozhlasu.cz klikněte na
tlačítko „Odebírat hlášení“ a zaregistrujte se. V nastavení
pak zvolte typy odebíraných
hlášení a způsob odběru –
SMS, e-mail, případně mobilní
aplikace.
Nainstalujte si mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz. Najdete ji na GooglePlay nebo
v App Store. Naskenujte jeden
z QR kódů do aplikace ve
vašem telefonu a klikněte na
odkaz, který vám nabídne.
Všechny odeslané zprávy
se také zobrazují na webu
velkapolom.hlasenirozhlasu.cz.
A pokud si s přihlášením
služby nevíte rady, přijďte
na obecní úřad, rádi vám
pomůžeme.
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Čeká nás zvýšení
počtu obyvatel
Pokud jste se byli projít v lokalitě Mlýnek, určitě jste si všimli,
že byla dokončena výstavba 16
řadových domů a probíhá stavba dalších 20. Současně investor
dokončil zasíťování 67 pozemků
pro výstavbu rodinných domů.
Další pozemky jsou připraveny
k zástavbě v lokalitě Kotrská,
konkrétně 17 parcel. Obec tedy
čeká další zvýšení počtu obyvatel
v obci.
S tím souvisí také budoucí
požadavky na veřejnou infrastruk-

Dopravní studie
nejen pro lokalitu
Mlýnek
Na podnět občanů z lokality
Mlýnek nechala obec zpracovat
dopravní studii, jejímž zadáním
bylo zvýšení bezpečnosti v této lo-

Změna otevírací
doby knihovny
Knihovna od září otevřena:
Pondělí

13 až 18 hodin

Úterý

9 až 11 hodin
13 až 18 hodin

Čtvrtek
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turu, např. sportoviště, základní
školu, školku a další. „Proto jsme
spolu s dalšími členy vedení obce
začali podnikat kroky k přípravě
aktivit v této oblasti – společně
s Tělovýchovnou jednotou a investorem (vlastníkem pozemků),
společností Trade Hammer, připravujeme záměr využití pozemků pod fotbalovým hřištěm pro
nové sportoviště. Je to běh na
delší trať, musíme nejprve vyřešit
budoucí napojení lokality Mlýnek
komunikací na ulici Opavskou,
poté budeme pokračovat v případu investičního záměru,“ řekla
starostka obce Kateřina Honajzrová. Současně uvedla, že z důvo-

du velkého počtu dětí v základní
škole byla obec nucena ukončit
spolupráci s obcemi Dolní Lhota
a Čavisov, pro tyto obce již škola nebude zajišťovat spádovost
druhého stupně. Děje se tak z důvodu zajištění školní docházky pro
všechny děti z Velké Polomi.
V úvahách je také výstavba sportovní haly u ZŠ, která by
sloužila pro výuku tělesné výchovy, ale v odpoledních hodinách
i veřejnosti. Investor rovněž připravuje záměr revitalizace prostoru bývalého statku u tvrze a sýpky.
Investora požádáme o zveřejnění
záměru, až bude mít jeho finální
podobu.

kalitě. Dopravní projektant zpracoval několik návrhů opatření, která
jsou zaměřena již na vjezd do obce
od Dolní Lhoty s cílem snížení rychlosti projíždějících vozidel. Další
skupina opatření řeší snížení rychlosti projíždějících vozidel v ulicích Slunečná a U Jízdárny a poslední skupina opatření řeší přístup do lokality. Zásadní pro celou

obec je návrh propojení lokality
s ulicí Opavskou na úrovni vjezdu
do obce od Ostravy (pod ostrůvkem), aby byla odkloněna doprava z centra obce. S návrhem studie se můžete seznámit na webu
obce. Ne všechna opatření jsou
určena k realizaci, ale na části
z nich budeme postupně pracovat.

Rádi bychom vás informovali
o rozšíření otevírací doby knihovny!
V období vládních omezení
jsme, po dohodě s vedením
obce, neřešili upomínky za pozdní vrácení knih a časopisů. Od
září ale budeme opět sledovat,
zda výpůjční dobu dodržujete.
Knihy a periodika můžete mít
vypůjčeny vždy 42 dnů a tuto
lhůtu lze, po dohodě s knihovnicí,

prostřednictvím telefonního čísla
778 538 137 nebo e-mailové adresy
knihovna@velkapolom.cz třikrát
prodloužit v případě, že požadovaný dokument není rezervován.
I nadále platí, že registrace
v knihovně je bezplatná!
Hezký podzim přeje
vaše knihovnice
Renata Chmelová
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Známe zajímavá
zákoutí obce
Před letními prázdninami jsme
vyhlásili fotografickou soutěž s názvem Zajímavá zákoutí obce. Přišlo nám celkem 37 fotografií od 12
různých autorů, kterým děkujeme za
to, že se s námi podělili o své vidění
naší obce. Porota neměla vůbec
jednoduché rozhodování, protože
všechny fotografie byly opravdu povedené. Ale co by to bylo za soutěž
bez vítězů, proto vybrala tři vítězné
fotografie, které vám přinášíme. Ostatní soutěžní snímky najdete ve fotogalerii na stránkách obce a zveřejníme je i na našem facebookovém
profilu. Určitě se do alba podívejte
a zkuste, jestli se v hodnocení s porotou shodnete.
Vítězi letošní soutěže jsou:
1. místo – Zuzana Lusková a fotografie s názvem Někdy se vyplatí
si ráno přivstat,
2. místo – Renata Kozelská
s fotografií Podzimní světlo pod
můstkem,
3. místo – Roman Krejčí a fotografie s názvem Pod stromeček
patří kniha.
Vítězům gratulujeme a všem
zúčastněným ještě jednou děkujeme!
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Zuzana Lusková - Někdy se vyplatí si ráno přivstat.

Renata Kozelská - Podzimní světlo pod můstkem.

Roman Krejčí - Pod stromeček patří kniha.
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Projekty v naší MŠ
V rámci projektu s názvem
Šablony pořádáme pro děti různé
aktivity. Pandemická situace nám
to sice značně ztěžuje, jsme ale
rády, že se nám podařilo uskutečnit aspoň několik projektů,
které byly pro děti plánované.
Nejprve jsme vyrazili na farmu
„Jarošův statek“. Děti se na farmu velmi těšily. Měly velký zážitek
také z jízdy autobusem, který nás
na farmu dovezl. Hned po vystoupení z autobusu, jsme se usadili na lavičkách na statku a snědli
nachystané svačinky. Během jídla
jsme děti rozdělili na skupiny. Po
svačince se každé skupiny ujala jedna paní z farmy. Tyto paní
nás provedly různými programy,
které na farmě poskytovali. Děti
si mohly prohlédnout zvířátka,
například koníky, poníky, oslíka,
ovečky, morčata a králíčky. Také si
mohly vyzkoušet, jaké to je se o taková zvířátka starat, hřebelcovaly
poníka nebo uklízely stáj. Farmářka pak dětem vytáhla králíčky na
trávu a mohly si je i povodit. Další
skupina dětí zase procházela farmu z environmentálního hlediska.
Děti se podívaly na hmyzí hotel
nebo si prošly chodníček z přírodnin. Zaujalo je i kameniště pro
ještěrky, které tam měly domeček.

Další skupina se mohla dozvědět,
jak se na takovém koníčkoví sedí.
Paní farmářka nám předvedla jezdecké sedlo, vysvětlila a ukázala,
jak se na koně váže. Nejvíce se
dětem líbilo krmení oveček. Dostaly granule a mohly si samy opatrně vyzkoušet pár oveček nakrmit.
Poslední školní den jsme s dětmi navštívili ZOO v Ostravě. Pozorovali jsme různá zvířátka, která
se tam nachází. Děti se nejvíce
těšily na slony, žirafy a zebry. Byly
nadšené i z malých žabiček, které
se vyskytovaly v celé ZOO. S nadšením je pozorovaly a skákaly
za nimi. Zaměstnanci ZOO pro
děti připravili programy v rámci
našeho projektu, proto jsme se

rozdělili do skupin a každá ze skupin procházela ZOO jinou trasou
a měla svůj program. Jeden z programů byl zaměřen na povídání
o slonech a jejich životě v přírodě
i v ZOO. Další program se zaobíral mláďaty, která se jim v tomto
roce v ZOO narodila. Paní ošetřovatelka dětem představila mláďata a zábavnou formou poskytla
nejzajímavější informace o těchto
tvorech. Děti si mohly vyzkoušet,
jak těžké je paroží jelena nebo
mohly vidět, jak malý je plameňák,
když se vylíhne z vajíčka. Další
program, který nám byl představen, pojednával o afrických
zvířatech. Děti se dozvěděly, jaká
zvířata žijí v Africe, jak tam spolu žijí a další zajímavé informace
o těchto tvorech.
Děti si oba projekty ze „Šablon“
užily. Seznámily se s různými
druhy zvířat a dozvěděly se o nich
mnoho nových informací, vyzkoušely si i práci s nimi.
Také v dalším školním roce
2021/22 máme připraveny nové
nápady a pracujeme na dalších
zajímavých projektech pro děti,
aby mohly získávat povědomí
o krásách okolního světa a jeho
dění.
Martina Boleslavská,
učitelka MŠ U Rákosníčka
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U Rákosníčka
se děti rozhodně
nenudí
Tento ani minulý rok nám nikomu moc nepřál, bylo to jiné,
než na co jsme zvyklí. Mnoho
z nás bylo kvůli pandemii donuceno zůstat doma. Nekonaly se
žádné kulturní ani sportovní akce,
spousta lidí nemohla navštívit ani
své blízké. Byla to velmi složitá
doba pro všechny.
Nebylo tomu jinak ani v naší
mateřské škole. Kvůli pandemii
děti nemohly chodit do školky na
podzim a pak znovu v březnu tohoto roku. Všichni jsme museli
dodržovat vyhlášená opatření,
abychom zabránili šíření covidu-19. Do škol nebyl umožněn
vstup třetím osobám, děti se
nemohly účastnit plánovaných
divadel a vystoupení. Proto jsme
velmi rády, že se nám i v této
nelehké době podařilo uskutečnit
alespoň pár akcí, které vedly k příjemně stráveným chvilkám s dětmi.

V květnu jsme dětem nachystaly stezku lesem, která nahrazovala sportovní den. Byla připravena
od čtvrtku 13. května a ukončena
byla v neděli 23. května. Vytvořily jsme ji pro rodiče a děti. Rodiče
si zarezervovali datum a čas, kdy
si chtějí stezku s dětmi projít, aby
se neshlukovali všichni v jednu
chvíli u jednoho stanoviště. Stezka byla obohacena o poznatky ze
zvířecí říše. Bohužel nám v tento
čas počasí moc nepřálo, ale děti
stezku úspěšně zvládly a na konci
je čekala i malá odměna v podobě

míče a medaile. Všem účastníkům
se stezka velmi líbila a my jsme
velice rády, že se jí zúčastnila
většina dětí.
Dále jsme na školní zahradě
nachystaly kouzelné úkoly pro
naše malé čarodějnice a čaroděje,
aby se zdokonalili v čarodějnickém
umění. Dětem se dopoledne velmi
líbilo. Měly možnost si i namíchat
vlastní lektvar z kouzelných přísad
a žádné z dětí se nebálo svůj lektvar pořádně promíchat. Protože
dětské fantazii se meze nekladou,
objevily se tu opravdu hezké lektvary například lektvar na porozumění řeči zvířat, na sílu a rychlost,
na lásku a nejlepší byl univerzální
lektvar na každý problém.
Na Den dětí naši nejmenší
zachraňovali princeznu Anastázii
a prince Mojmíra ze spárů Draka. Děti si to mezi sebou hezky
rozdělily, princeznu zachraňovaly
holčičky a prince zase kluci. Děti
plnily zapeklité úkoly, vždy po
splnění úkolu přešly na další
pohádkové stanoviště. Nebylo to
nic jednoduchého, musely podle
velikosti seřadit trpaslíky, přiřadit pohádkové postavě kouzelný
předmět, posbírat tajně čarodějnici perníček, sestřelit draka a splnit
další nesnadné úkoly. Nejvíce se
dětem líbil průchod dračí slují,
kdy musely ukázat velkou odvahu
a projít jeskyní plnou pavouků,
netopýrů a jiné havěti. Na konci je

čekalo malé občerstvení a omalovánka s číslem, podle kterého
pak dostaly odměnu od pana krále
a královny.
Nakonec se pandemická situace v naší republice v červnových
týdnech zlepšila, a proto se mohlo
uskutečnit pasování předškoláků na školáky, a to i za přítomnosti
rodičů. V tento den nachystaly
program pro děti Veverka Terka
a Myška Klárka. Děti zdolávaly
vodní hladinu jako námořníci, vycvičily si žraloka, zdokonalovaly se
v práci s lanem na lodi, a hlavně si
to moc užily. Nakonec jsme dětem
předaly šerpu a knihu, popřály
jsme všem plno úspěchů v nadcházejících školních létech a děti
zazpívaly a zarecitovaly rodičům
písničky a básničky, které si pro
tuto příležitost nacvičily.
Jako poslední se nám nakonec podařilo shlédnout i připravené divadlo Letadlo. Dětem
se divadlo velice líbilo. Tentokrát
se letadlem dostaly do Austrálie,
kde se jim představili medvídek
koala, pštros, klokan s mláďátky a
papoušek kakadu.
Jsme všichni velmi rádi, že
i přes nelehkou dobu, která nastala, se podařilo alespoň těchto pár
akcí uskutečnit a dětem tak vykouzlit úsměv na tvářích.
Martina Boleslavská,
učitelka MŠ U Rákosníčka
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Den s Běžícím
češtinářem
Ve čtvrtek 17. června navštívil
naši školu pan Jarmil Vepřek, který
na sociálních sítích vystupuje jako
„Běžící češtinář“. A proč zrovna
tato přezdívka? Pan Vepřek velice
často a rád běhá, ovšem tak stejně
rád informuje, učí a testuje širokou
veřejnost z českého jazyka. Své
příspěvky na sociálních sítích tedy
střídá. Jeden příspěvek věnuje
běhání, ve druhém pak vysvětluje
různé pravopisné jevy, ve kterých se
velmi často chybuje. Každou neděli pak věnuje kvízu. Ten obsahuje
velmi těžké otázky, pan Vepřek totiž
přímo vybírá problematické jevy
a chce, aby řešitel nebyl schopen
zodpovědět správně všechny otázky a musel si počkat na pondělní
správné řešení i s výsledkem.

I jeho přednáška na naší škole
se odehrávala formou kvízu, kdy
žáci hádali správnou odpověď.
Pan Vepřek poté vysvětloval, jak
na správnou odpověď přijít. Žáci se
rovněž seznámili s tzv. infografikou
– tedy s příspěvky, které pan Vepřek
vkládá na své sociální sítě a jimiž
vysvětluje různé pravopisné jevy.
Poměrně obsáhle se pak věnoval
správnému zápisu číslovek, u nichž
dochází k chybám asi nejvíce. Žáky
také velmi bavily fotografie chybně
napsaných cedulí a různých informativních sdělení např. v restauraci či na dopravní značce. Celé
dopoledne s „Běžícím češtinářem“
bylo nejen pro žáky, ale i učitele
češtiny, velmi zajímavé a přínosné.
Ivana Měchová,
ZŠ Velká Polom

Kisses from
Scotland
Koncem dubna, stále ještě na
distanční výuce, se žačky a žáci
7. A zapojili do mezinárodní spolupráce eTwinning. Společně s dětmi z polského města Rydułtowy
a rumunského Sibiu pracovali na
projektu s názvem Kisses from Scotland.
Cílem projektu bylo seznámit se
se Skotskem tak trochu jinak, tvořivě
a aktivně. Děti vyráběly Lochnesské
příšery z odpadu, pomocí kvízu se
obeznámily s fakty a zajímavostmi
o Skotsku a na školní zahradě se
utkaly v Highland Games (hod kladivem, hod kládou a přetahovaná).
Inspirovaly se básní Roberta Burnse
„A Red, Red Rose“ a anglickou
dětskou rýmovačkou „Roses Are
Red“ k tvorbě své vlastní poezie.
Naučily se ale také tancovat skotský
tanec Strip the Willow.
Na počátku projektu si žáci sepsali krátké medailonky v angličtině,
aby se představili žákům z ostatních
škol. Z pohodlí domova pak ve skupinkách připravili tři prezentace, ve
kterých představili Českou republiku,
Velkou Polom a naši školu. Během
online setkání s polskou školou
své práce perfektně odprezentovali
a na oplátku si poslechli polské děti.
Následně jim byl přidělen zahraniční
partner, nejprve z Polska, později i z
Rumunska. S partnery si vyměňovali krátké zprávy, díky kterým mohli
procvičovat své komunikativní dovednosti v angličtině a dozvědět se
i spoustu nového o jiné kultuře.

Děti si mezinárodní projekt chválily. Doufáme tedy, že v eTwinningovém partnerství budeme pokračovat i v příštím školním roce a děti
budou moct navázat nová (třeba
i dlouhotrvající) přátelství. Níže najdete ukázky z poezie našich žáků.
Roses are red,
violets are blue,
your mum is fat,
and I don’t like you.
Roses are red,
daisies are white,
do you stay in my mind,
and go with me outside at night?
(Izabela Lešová)
Roses are red,
violets are blue,
I can’t sleep at night,
cause I’m thinking of you.
(Adéla Houžvová)
Roses are red,
daisies are white;
I sleep at day,
but not at night.
Roses are red,
pride month has begun,
but I’m not gay,
so I’m not going out of my den.
Roses are red,
my friend is pretty,
but I am not,
what a pity.
(Alžběta Hošková)
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Naši školu se
neustále snažíme
modernizovat
Ke zlepšení dostupnosti infrastruktury a zvýšení kvality
vzdělávání v ZŠ Velká Polom v klíčových kompetencích v oblasti
přírodních věd a digitálních technologií jsme využili finance z prostředků EU. Ze dvou odborných

Výukový software
Corinth Online
Naše škola neustále hledá
další možnosti a způsoby vzdělávání. Jednou z nových moderních možností je výukový software Corinth, který zahrnuje předmětové celky biologie rostlin,
zvířat a člověka, chemie, fyziky,
matematiky/geometrie, paleontologie, kultury, geologie, a to v rozsahu rámcového vzdělávacího
programu pro základní školy
a odpovídající ročníky gymnázií.

učeben s nedostatečným či přežitým zařízením jsme přes prázdniny vytvořili moderně vybavenou
učebnu fyziky/chemie (včetně
kabinetu) a multimediální učebnu s novými počítači, interaktivní
tabulí i 3D tiskárnou. Také jsme
vybudovali bezbariérový přístup
k učebnám na druhém stupni
a modernizovali konektivitu školy,
která již nezajišťovala potřeby organizace.
Název projektu: Zvýšení kva-

lity vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Velká Polom CZ.06.
2.67/0.0/0.0/19_116/0013162
Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP
výzva č. 92.
Výše schválené podpory:
6 398 256,39 Kč
Doba realizace: 6. 12. 2019 30. 9. 2021

Obsah software je založený
na moderních zobrazovacích
metodách. Díky nim nabízí interaktivní 3D modely a simulace,
mikroskopické snímky (hluboké
= mikroskopické zoomy), animace, videa a rozšířenou realitu,
fotogalerie, možnost 3D modely
otáčet, ale také získání základních odborných informací o zobrazované části 3D modelu. Součástí
softwaru je vyhledávání podle názvů a klíčových slov. SW umožňuje
vkládání 3D modelů do prezentací a dokumentů, což umožní
tvorbu prezentací s nimi. SW je

navíc dostupný na počítačích,
tabletech, chytrých telefonech aj.
prostřednictvím standardního internetového prohlížeče. Uživatelé
jej také mohou mít i ve svých
soukromých zařízeních.
Roční licenční klíč pro tento výukový software jsme získali
z rozpočtu projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP
Ostrava II, s registračním číslem
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0
47/0009132.

Tomáš Olivka,
ředitel ZŠ Velká Polom

Tomáš Olivka, ředitel školy
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Školní florbalový
turnaj
Ve čtvrtek 24. a v pátek 25.
června se na druhém stupni
základní školy uskutečnil první
florbalový turnaj, který pořádala
IX. A. Turnaje se zúčastnilo všech
deset třídních týmů. Hrálo se systémem 5 + 1 a důležitou podmínkou byly smíšené týmy. V prvním
dni turnaje se o vítězství popraly
6. a 7. ročníky. Proti sobě nastoupily všechny třídy, takže jsme viděli
deset krásných zápasů. Zápasy
byly tak vyrovnané, že se o vítězi
rozhodovalo až v tom úplně posledním. Skončil však nerozhodně, a proto muselo rozhodnout
skóre. Z prvního dne vyšla vítězně
VII. A, na druhém místě končila VI. B. Oba týmy postoupily do
pátečního superfinále.
Druhý den byl o něco zajímavější. Proběhly zápasy mezi 8. a 9.
ročníky, ze kterých vyšla vítězně
IX. B. Na druhém místě se umístila VIII. C., která s IX. B postoupila do superfinále. V superfinále
se nejprve utkala VI. B s VIII. C.
Tento zápas byl velmi vyrovnaný
a rozhodly o něm až samostatné nájezdy. Na celkovém třetím
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místě se tedy umístila VI. B. děkujeme za užitečné rady. Bez
O vítězi celého turnaje se rozhod- nich by turnaj nebyl tak promakaný.
lo zápasem mezi VII. A s IX. B, Také bychom chtěli poděkovat vekterá jej od začátku kontrolova- dení školy za podporu při organizala a s přehledem si došla pro ti- ci a SRPŠ za finanční dary. Děkutul. Závěrečná tečka turnaje byl jeme spolužákům IX. A, kteří se
zápas našich mistrů proti pedago- zapojili a pomohli nám celý turnaj
gickému sboru.
zorganizovat a užít si ho. Děkujeme!
Všem také děkujeme za podPár slov organizátorů:
S nápadem uspořádání tur- poru a zapojení se do turnaje. Ponaje přišel Jan Lemeš a Adam dařilo se nám předat i pomyslnou
Petříček, kteří poprosili o spoluor- štafetu osmým třídám a doufáme
ganizaci Martina Válka a Daniela v uskutečnění dalšího ročníku
Kozelského. Po předložení nápadu našeho „fajneho“ turnaje.
před vedení školy jsme oslovili paní
Za organizátory turnaje
učitelky Mihulovou a Mrowiecovou
Karolína Bolková, IX. A
s prosbou o pomoc. Tímto jim moc
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Tábor snů v údolí
Setiny si děti užily
Letošní vrchol skautského roku
– letní tábor 2021 – byl zaslouženou odměnou pro všechny děti
a vedoucí. Po covidovém zákazu činnosti to bylo opravdu to, co
všichni potřebovali jako sůl.
Celý týden v přírodě v malebném údolí Setiny v Těškovicích, na
krásné velké louce poblíž potoka
v 29 stanech, dvou teepee, jídelně, kuchyni, umývárně a šesti kadibudkách žilo, bylo celkem 54 skatů
a skautek. Z toho 41 dětí do 18 let
a 13 vedoucích, kteří se starali
o pohodlí dětí, zásobování vodou

a plná bříška všech táborníků.
Děti byly z letošního tábora nadšené, po dlouhé době viděly
své skautské kamarády, mohly
být celý den venku bez roušky
a užívat si se svými kamarády.
Naši vedoucí dětem připravili doslova „tábor snů“ tak zněla
etapová hra, která děti provázela celým táborem. Každý den
probíhal ve stanu teepee rituál snů,
jeden vedoucí se ubral ke spánku
a podle toho, co se mu tu noc zdálo, probíhal následující den.
Děti tak prožily dny v kůži astronautů, vojáků a cestovatelů. Účastnily se hladových her jako ve filmu
Hunger games. Při jedné etapové
hře děti doprovázel příběh postav
Asterixe a Obelixe. Jeden den byl
ale obzvlášť nepříjemný, zdál se
totiž sen o nočních můrách, děti
se tak s nimi musely dát do boje
a pokořit svůj strach, všichni to
zvládli na jedničku s hvězdičkou
a noční můry byly zničeny. Poslední sen vypovídal o budoucno-

sti a povolání, děti si tak mohly Tvarůžkovi z Hlubočce, který nám
vyzkoušet spoustu zajímavých pro- poskytl louku k táboření a pozval
fesí a povolání. Zkrátka a dobře, nás na výlet – exkurzi do kravína
byl to tábor nabitý energií, plný v Kyjovicích. Velké díky patří firmě
nočních her a přepadů, smíchu, DEMEL lignum, majitelé Jakub
přátelství, radosti a dobrodružství. a Hynek Demlovi nás podporují
Pro nás vedoucí to nebylo již několik let. Každoročně nám
úplně snadné, bylo třeba vybudo- zajišťují dopravu na tábořiště
vat lepší zázemí, vyrobit umyvárny, a letos nám ještě darovali dřevo
toalety a zajistit spoustu věcí. na výrobu podlážek. Děkuji taky
Jsme rádi, že děti ocenily vylep- všem rodičům a přátelům, kteří
šenou základnu a že se jim podporují náš oddíl, pomáhají při
nové záchodky a umyvárna líbily. stavění a bourání tábořiště, jsou
K tomu se hodí poznámka dětí: nadšení a plní optimismu. Děku„Tak to je mega hustý, proč jsme jeme za důvěru, teď si my vedoucí
to neměli dříve, na wecku nejsou trochu odpočineme a v září se
uvidíme na skautských schůzkách.
žádné mouchy.“
Přeji všem čtenářům krásný
To vše, bychom nezvládli bez
vřelé podpory našich skautských podzim, mnoho zážitků a dobrorodičů a sponzorů obce Velká Po- družství.
lom, obce Horní Lhota a ZKDesZa skautský oddíl Heřmánek
ing, kterým vděčíme za materiální
Velká
Polom, Veronika Hrubá
a finanční pomoc. Díky patří i panu
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Život začíná po šedesátce!
Mám to za pár, ale ještě to nehodlám zabalit!
Titulek, podtitul, ani mnohé
z následujících názorů a závěrů ze
sociálních průzkumů nejsou z mé
hlavy. Pocházejí původně z velmi
zajímavé a pro mnohé z nás přínosné publikace s tak trochu
děsivým a studeným názvem
Manuál přípravy na stáří pro
občany, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve
spolupráci s Centrem pro sociální
a ekonomické strategie Fakulty
sociálních věd Karlovy univerzity v roce 2020. Publikaci jsem
si dovolil doplnit informacemi
o aktivitách našeho Senior klubu
a tímto vám ji vřele doporučuji
k přečtení. Naleznete ji na internetových stránkách, stačí jen zadat její název do vyhledávače.
Tato publikace je určená všem,
kterým není lhostejné, zda, jak,
případně kde a s kým se dožijí stáří. Těm, kteří mají zájem
připravit se na něj tak, aby jej
mohli prožít dobře a důstojně.
Provede vás bludištěm životních
rizik a příležitostí – včetně jejich
chtěných i nežádoucích důsledků. Chce vám ukázat životní
křižovatky, na kterých rozhodnutí,
jakým směrem se dále ubírat,
může ovlivnit kvalitu vašeho

stáří. Rozhodnutí, která vás na
základě věku, zdravotního stavu,
rodinného postavení, práce, finančních možností a životní orientace povedou na této cestě co nejlépe. Autoři přitom neskrývají, že
příprava na důstojně prožité stáří
trvá vlastně celý život. Avšak čím
dříve začnete, tím lépe nejen
pro vás, ale i pro lidi kolem vás.
Ostatně nahlédněte do publikace
sami.
Některé faktory zdravého
stárnutí jsou obecně známé
(vyvážená strava, pohyb), ale
jiné tak trochu unikají pozornosti – například to, že důležitým
indikátorem a zároveň faktorem
posilujícím zdraví je přetrvávající
pocit smyslu v životě a fungující sociální kontakty. A tomu se
snažíme v našem Senior klubu
co nejvíce napomáhat.
Náš Senior klub Velká Polom
je společnost otevřená všem zájemcům z řad spoluobčanů, přijít
mezi nás může kdokoliv a kdykoliv nezávisle na bydlišti a důchodovém věku (máme i mimo velkopolomské členy, máme mezi členy
padesátníky, ale i devadesátileté)
s cílem, který přiléhavě zobecňuje heslo: raději se opotřebo-

vat, než zrezivět! Již řadu let se
snažíme nabízet nejenom vlastním členům klubu pestrý program
zajímavých aktivit. Naší základní aktivitou jsou každotýdenní
společná posezení v klubovně
Seniorka (čtvrtky v podvečer v suterénu kulturního střediska) pravidelně obohacovaná prezentacemi, přednáškami, besedami, školeními, kvízy, besídkami apod.
Mezi naše oblíbené akce patří
i pravidelné návštěvy divadel,
společné zájezdy, např. vloni se
nám podařilo v září uskutečnit
i dvoudenní zájezd do východních Čech, po kterém jsme museli, bohužel, kvůli epidemickým
opatřením zcela utlumit činnost
klubu až do letošního června!
Alespoň jsme v zimní fázi zakoupili a rozdali každému členovi
klubu respirátor.
Letos po obnovení aktivit
klubu jsme již stihli uspořádat
velký turnaj v pétanque (na 60
soutěžících z celého kraje), uskutečnili jsme setkání v přírodě s
ukázkou zahradní hry, několik
posezení v klubovně, včetně letnické smaženice či prezentace
z cyklu Hudební legendy. Měli
jsme také besedu s Karlem Štenbaurem o bylinkách pomáhajících
překonat postcovidové problémy
a uskutečnili jsme i jednodenní
zájezd. Navštívili rozhlednu Úvalno, zámek Slezské Rudoltice,
absolvovali plavbu lodí po přehradě Harta a zhlédli poutní místo
Panny Marie ve skále. V plánu do
konce roku máme řadu dalších
zajímavých akcí. Například účast
našeho družstva v Krajských
seniorských sportovních hrách
(2. září v Kopřivnici), dvoudenní zájezd (zámek Slavkov, hrad
Roštejn, Telč, zámek Jaroměřice
nad Rokytnou, Třebíč, to vše
8. a 9. září), účast našeho družstva v krajské soutěži Senior kvíz
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(20. října, Střítež) nebo pravidelná posezení v klubovně Seniorka s programem. Tímto vás také
srdečně zvu mezi nás. Podrobnější a aktuální informace o klubu,
kontakty a plán akcí získáte na
www.senior-klub-velka-polom.eu.
Je na místě zde také poděkovat obci Velká Polom, která nám
naši činnost pravidelně dotuje ze
svého rozpočtu a umožňuje nám

tak uskutečňovat ty největší a finančně nejnáročnější akce.
A na závěr ještě několik doporučujících slov ze zmíněné
publikace:
Nikdy není příliš pozdě na
důstojný a kvalitní život. Obzvlášť
vy, senioři, si zasloužíte po mnoha letech práce a péče o rodinu
prožít ho v co největším klidu.
Na druhou stranu i pro vás platí,

že čím víc člověk do něčeho investuje, tím se mu to víc vrátí.
Přemýšlet nad budoucností a zařídit si ji tak, ať se máme co nejlépe, má vždy smysl – bez ohledu
na věk a životní situaci.

Když dobře slyšet
není samozřejmost

situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím,
že ve stáří budou potřebovat
brýle, horší je však představa, že
nebudou slyšet jako dříve a budou muset horší sluch nějakým
způsobem kompenzovat. Pokud
máte i vy potíže se sluchem,
neváhejte se na nás obrátit.
V rámci sociálních služeb
„Tichého světa“ nabízíme podporu osobám se sluchovým
postižením při vyřizování různých
žádostí
o
příspěvky,
např.
kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě
úřadů, nemocnic či podporu při
řešení životních událostí. Nejen
seniorům, kteří mají problémy
se sluchem, pomáháme např. při
pořizování sluchadel, světelné
signalizace, zesilovače TV a ji-

ných pomůcek, které přispívají
ke zkvalitnění jejich života. Naši
pracovníci mohou za klienty přijet
kamkoliv po Moravskoslezském
kraji či se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou
zdarma. V případě zájmu nebo
jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Adresa pobočky:
Zeyerova 110/12, 702 00 Ostrava.
Tel. 702 158 110.

Doba pandemie změnila životy
nám všem. Osobám se sníženou
kvalitou sluchu a neslyšícím však
mimo omezení, která zažíváme
všichni, přináší překážky, které si
slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým
postižením a seniory, kteří ztrácí
sluch vlivem věku, se zásadně
zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např. komunikace v obchodech, s úřady i v nemocnicích.
Roušky jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí
hlasový projev, možnost sledovat
mimiku i výraz obličeje, a může
tak lehce dojít ke komunikačnímu
šumu a následnému nepochopení

Radim Holeček, předseda
Senior klubu Velká Polom, z. s.

Tichý svět, o. p. s.
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Jubilantka slaví
110 let!
Při přečtení tohoto titulku si
jistě položíte otázku, která dáma
se dožila tak úctyhodného věku?
Bohužel vás musím zklamat,
nejde o žádnou občanku naší
obce, ale jedná se o největší
společenskou organizaci v obci
a tou je Tělovýchovná jednota
Velká Polom.
Je to až neuvěřitelné, ale
konkrétně 21. června 1911 vznikla díky nadšení několika jednotlivců první organizovaná složka
podporující sportovní činnost
ve Velké Polomi. Toto datum je
datem vzniku místního Sokola, organizace, jejíž dnešním
nástupcem je právě Tělovýchovná jednota Velká Polom, oficiální
název TJ Velká Polom, z. s. Sto
deset let je velmi dlouhá doba,
v lidském životě pouze teoreticky
dosažitelná pro pár vyvolených
jedinců na světě. O to více je třeba kladně ocenit činnost mnoha
dobrovolníků, kteří v minulosti
věnovali a nadále věnují spoustu
svého osobního času, elánu
a nadšení ve prospěch ostatních
občanů, mládeže a dětí, prostě
všech, které baví sport. Dovolte
mi na tomto místě při příležitosti zmíněného jubilea poděko-
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vat všem bývalým i současným a Kamil Drozdek,
funkcionářům, trenérům, dobrovol•
další členové funkcionářníkům a sportovním nadšencům, ského kolektivu – Zdeňka
ale také pravidelným i náhodným Tvarůžková, Pavel Byma, Mirodivákům za dlouholetou aktivitu slav Vrbka, Jaromír Malík, Josef
při podpoře sportu v naší obci.
Bartoš, Peter Chalachan a Emil
Souhrou náhod není toto Chudoba.
výročí osamoceno. Letos si
Základním úkolem kolektivu
zároveň připomínáme i 70. výročí funkcionářů je organizačně, a přenovodobé historie kopané v naší devším finančně zajistit podobci. Přesně 25. března 1951 mínky pro činnost spolku a také
bylo sehráno první fotbalové utká- zabezpečit velmi náročnou údržní na současném fotbalovém hřiš- bu sportovních ploch. Pro zajímati u Sokolovny. Skutečně první vost uvádím, že v současné době
začátky fotbalu ve Velké Polomi sdružuje TJ oficiálně celkem 207
však sahají ještě do dřívějších let, evidovaných členů a další ještě
konkrétně se v historických ma- neevidované děti (oficiální údaj
teriálech hovoří už o roce 1924!
k 31. prosinci 2020), což nás
Bohužel současná „covidová bezkonkurenčně řadí k největším
doba“ nám nedovolí toto vý- společenským organizacím v naší
znamné výročí naší tělovýchovné obci.
organizace důstojně oslavit jako
Sportovní aktivity zastřešutomu bylo v roce 2011 (100 let jeme a provozujeme v těchto odTJ a 60 let fotbalu). Tehdy jsme dílech:
zorganizovali bohatý sportovní
•
fotbal – 117 členů včetně
a společenský program pro širofunkcionářů v rozčlenění:
kou veřejnost.
staří páni – 15,
Tolik krátce k minulosti. Pojďmuži – 22,
me ale do současnosti a předdorost, žáci, přípravky
stavme si dnešní jubilantku, jak
(6 až 19 let) – 77 z toho
se jí daří v současné mnohdy
cca 15 až 18 přespolních,
nelehké době.
zbytek všichni z naší obce,
Celou TJ v současné době
školička – 10 až 15 (ti zazastřešuje Výbor TJ v základním
tím nemohou být z věkosložení:
vého důvodu registrováni),
•
předseda – Petr Zděblo,
•
jóga – 27,
•
jednatelé – Josef Sztefek
•
šachy – 26 (z toho 8 dětí),
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•
tenis – 28,
uvědomuje, a proto ve spoluprá•
volejbal – 9.
ci s vedením TJ nechalo zpraVelká
členská
základna, covat architektonickou studii
a hlavně aktivní sportovní činnost „Parku volnočasových aktivit“ na
fotbalového oddílu s sebou nesou rozšíření sportovních ploch. Tato
velkou potřebu používání spor- studie nastínila některé možnostovních ploch. Samozřejmě se ti rozšíření sportovišť, ale je zde
nejvíce využívá travnatá plocha nutno poctivě konstatovat, že je to
velkého fotbalového hřiště. Dále, běh na dlouhou trať. Vedle uvažozejména v případě nepříznivého vaných prostorových možností
počasí, i prostor bývalého jez- se musí především vyřešit madeckého kolbiště pod hřištěm jetkové vztahy současných vlasta v zimním období zastřešená níků dotčených pozemků, dále
hala a tělocvična ZŠ. Pro oddíl upřesnit skutečné priority a etapy
tenisu jsou k dispozici tři tenisové výstavby a samozřejmě zajistit
kurty a kurt pro volejbalové nad- finanční krytí zamýšlených sporšence. V těsné blízkosti spor- tovišť. Jako bývalý předseda TJ
tovního areálu najdete workou- a dlouholetý zastupitel obce jsem
tové hřiště pro cvičící nadšence informován o současných i neja spoustu herních prvků dětského bližších prioritách a finančních
hřiště pro nejmenší děti, které možnostech obce (především
nechalo vybudovat vedení obce.
dokončení obecní kanalizace,
Dominantou
sportovního ale i další „nutné potřeby“). Ale
areálu je nádherná tribuna pro přesto chci věřit a doufat, že ještě
více než 220 sedících diváků současné, ale i budoucí vedení
se zázemím. Dále rekonstruo- obce zahrne podporu sportu do
vaná Sokolovna se sálem pro svých strategických záměrů a cílů
společenské akce, se zázemím tak, jako tomu bylo v minulých
pro sportovce v přízemí a restau- letech.
Historie,
současnost
rací Gól s venkovním posezením i budoucnost aktivní činnosti TJ
pro širokou veřejnost nejen pro Velká Polom si to určitě zaslouží!
sportovní příležitosti. Tento areál
Závěrem bych chtěl vyslovit
vybudovaný v nedávných letech zvláštní poděkování celého Výboza významné podpory vedení ru TJ současnému vedení obce
obce nám doslova závidí všichni a všem zastupitelům za kažnávštěvníci. Zejména diváci fot- doroční nemalou finanční podpobalových utkání z daleko větších ru, bez které by činnost naší orgaobcí a měst z celého kraje, kteří nizace byla značně ztížená, ne-li
k nám zajíždějí v rámci soutěžních nemožná. Naše poděkování patří
utkání.
také všem těm kolikrát bezejmenI
přes
všechny
klady ným cvičitelům, trenérům, funksoučasného sportovního areá- cionářům a ostatním aktivním
lu z výše uvedeného přehledu členům TJ za jejich čas, nemalou
jasně vyplývá, že pro současné píli a za odhodlání činit a konat
aktivity je počet sportovních pro ostatní něco navíc. Zvláštní
ploch již dnes nedostatečný. uznání pak patří zejména všem
S očekávaným přírůstkem nových těm, kteří pracují pro nejmladší
obyvatel v naší obci v nejbližších věkové kategorie. Vždyť to je
letech (v souvislosti s již probíha- naše priorita a příslib do budoucjící, ale i s dále plánovanou in- nosti. Vy všichni si zasloužíte
vestiční výstavbou) by nás mohlo naše velké poděkování!
být až tři tisíce. Tím potřeba
sportovního vyžití našich občanů
Za Výbor TJ Velká Polom
určitě dále poroste. Současné
Emil Chudoba
vedení obce si tuto situaci plně
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Příměstský
fotbalový kemp
přípravek v Háji
ve Slezsku
Ve dnech od 12. do 16.
července se uskutečnil fotbalový
kemp přípravek TJ Velká
Polom. V krásném prostředí
sportovišť fotbalového klubu
Háje ve Slezsku jsme našli
skvělé zázemí. Za skvělý průběh
celého kempu pak děkujeme
vedení a personálu restaurace
Na Hřišti. Kempu se zúčastnili
kluci ze starší a mladší přípravky
v rozsahu ročníku narození
2010 až 2014. Mladí fotbalisté
výborně plnili tréninkový proces,
který jsme si zpestřili florbalovým
turnajem nebo výlety po okolí.
Měli jsme také velké
štěstí, že jsme se mohli setkat
s ligovými hráči FC Baník
Ostrava
Janem
Laštůvkou
a Viktorem Budínským. V době
našeho kempu se totiž konal
brankářský kemp firmy BU 1,
která se zaměřuje na brankářské
rukavice, a právě gólmani Baníku
chytají v jejich produktech. Pro
všechny to byl úžasný zážitek.
Příští rok bychom rádi
v termínu od 11. do 15. července
uspořádali stejnou akci pro
ročníky narození 2011 až 2015.
Pokud byste rádi přihlásili svou
ratolest, hlídejte si informační
letáčky.
Za tým trenérů Josef Bartoš
ml. a Josef Bartoš st.
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Vesnické sportovní hry mají v plánu dohrát soutěže 25. ročníku
Jako velkou většinu sportovních soutěží zastavila loni
koronavirová pandemie i rozjetý
25. ročník VSH v jeho polovině.
Po uvolnění restrikcí se pořadatelé všech zúčastněných obcí
shodli na dokončení rozjetého
ročníku během letošního podzimu. Všichni doufáme, že soutěže
úspěšně proběhnou a virus sportovce od účasti na nich neodradí.
Jak si naše obec v dosavadním průběhu soutěže vede?
Vcelku úspěšně! V celkovém
pořadí jsme druzí se ziskem 50
bodů za suverénními Klimkovicemi (62 bodů) a před Horní Lhotou
(49 bodů). Kompletní přehled nejen aktuálního ročníku najdete na
www.vshry.cz a facebookových
stránkách
www.facebook.com/
vesnickesportovnihry.
Bez
sportumilovných
lidí
ochotných reprezentovat svou
obec je ale úspěšné dokončení
jubilejního ročníku VSH nemožné.

Fotbalový kemp

Co se tedy na podzim uskuteční?
Termín

Sport

Obec

18. 9.

Stolní tenis

Horní Lhota

16. 10.

Badminton

Plesná

23. 10.

Střelba ze vzduchovky

Zbyslavice

13. 11.

Kuželky dráhové

Dobroslavice

27. 11.

Sálová kopaná

Polanka – sportovní hala

Závěrečný večírek

Krásné Pole

Chtěl bych touto cestou požádat všechny sportovce ochotné
se některé ze soutěží aktivně
zúčastnit, aby mě kontaktovali na e-mailu kamil.drozdek@
gmail.com. Podmínkou pro start
je trvalý pobyt ve Velké Polomi
a dosažení věku 14 let.
Za podpory TJ a vedení obce
Velká Polom věřím, že se nám podaří jako historicky nejúspěšnější

obci uspět i v tomto jubilejním
25. ročníku soutěže a připomenout
si tak i památku jejího spoluzakladatele, kamaráda a sportovce
tělem i duší Milana Švidrnocha.
Děkuji všem, kteří nás v tom
nenechají!
Za organizátory a výbor
TJ Velká Polom Kamil Drozdek

Cisovský, z TJ Unie Hlubina Filip Turín, ze které se nedávno vrátil
Kostelanský, z TJ Velká Polom a mohl se o své čerstvé poznatky
I v letošním roce se o prázd- Peter Chalachan a z BU1 Akade- podělit s dětmi.
Děti během kempu mohly
ninách uskutečnil další ročník let- mie Lukáš Godula, Petr Hlaváček
a
Radek
Jaška.
Poslední
jmenorozvinout
své fotbalové schopního příměstského fotbalového
vaný
je
také
trenérem
všech
gólnosti,
soutěžit
o ceny ve fotbakempu v areálu TJ Velká Polom.
Novinkou letošního kempu bylo manů mládeže SFC Opava. Jsem lových dovednostech a různých
spuštění speciální brankařské rád, že mé pozvání na kemp při- hrách. Samotný kemp nebyl jen
školy BU1 Akademie pro gólmany. jala i fotbalová legenda Dušan o trénování, v úterý jsme přijali
Trenérský štáb tvořili zkušení Vrťo, který ve Velké Polomi bydlí. pozvánku na vynikající zmrzlinu
trenéři přípravek z MFK Karviné Jedno odpoledne věnoval klukům v Pražírně, ve středu jsme vyraOndřej Hanl, Jarmil Kopel a Jakub besedu o Akademii Juventusu zili do Aquaparku Kravaře, kde se
děti celé dopoledne mohly vyřádit.
Další, už pátý ročník letního kempu je úspěšně za námi.
Chtěl bych vám všem jako jeho
organizátor poděkovat. Dětem
za výborný přístup k tréninkům
a všem ostatním aktivitám, rodičům
za spolupráci a podporu dětí.
Děkuji všem trenérům za výbornou tréninkovou náplň a celkovou
úroveň kempu. Poděkování patří
také obci Velká Polom a vedení
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TJ Velká Polom, podporovatelům
našeho kempu, restauraci Gól
za přípravu stravy a Jakubovi
Sztefkovi a Robinovi Pončíkovi
za každodenní skvělou přípravu
hřiště. Celý realizační tým je
zárukou vysoké kvality a díky nim
si náš kemp získal takové jméno,
jaké dnes má.
Pěvně věřím, že se nám areál
TJ Velká Polom do budoucna rozroste o více tréninkových ploch
a my budeme moct nabídnout
další možnosti využití nejen pro
fotbal, ale také pro jiné aktivity.
Peter Chalachan

Informace
k fotbalové sezoně
2021/22
Zdravíme všechny příznivce
sportu ve Velké Polomi, nejvíce
samozřejmě fotbalu. Chtěli bychom vás informovat o nadcházející sezoně všech kategorií fotbalového oddílu, a že jich není málo.

Muži:
Budou startovat v městském
přeboru pod hlavičkou ostravského fotbalového svazu. Příprava
začala už 12. července, trénujeme
3krát týdně. O víkendech jsou
naplánovaná přátelská utkání.
Trenérem mužů je J. Bartoš st.
Starší a mladší dorost:
Tato kategorie letos dostala možnost reprezentovat naši
TJ v krajském přeboru staršího
a mladšího dorostu. Je to neskutečný úspěch a zároveň velká
výzva pro všechny, kteří se u této

kategorie pohybují. To, že obec 2014. Trénovat budeme také
naší velikosti a počtu obyvatel v úterý a čtvrtek jako mladší žáci
bude hrát čtvrtou nejvyšší soutěž a v těchto dvou kategoriích buv zemi a bude se měřit s týmy deme co nejvíce spolupracovat
z našeho krajského města, mno- a pracovat na výchově našich
ha měst statutárních a okresních fotbalových nadějí. Budeme hrát
je až neuvěřitelné. Budou nás soutěže 5+1 a 4+1. Děti se potv ní reprezentovat kluci ročníku kají s trenéry J. Bartošem st.
narození 2003 až 2005 (starší a M. Havelkou.
Školička:
dorost) a 2006 až 2008 (mladší
Děti v tzv. předpřípravce jsou
dorost). Trénujeme 3krát týdně
a jsou naplánovaná čtyři přátelská vedené k základním pohybovým
utkání. Trenéři staršího dorostu dovednostem, ještě nehrají pravijsou J. Bartoš, K. Drozdek, mladší delnou soutěž. Zatím hrávají jen
dorost pak vedou V. Rychlý, přátelské zápasy, kde se nechávají
A. Pončík a I. Otisk.
přirozenou cestou soutěžit, vyhrávat, ale také se učí zvládat prohry,
Mladší žáci:
Kluci ročníku narození 2009 které k fotbalu patří. Děti trénují od
a 2010 nás budou reprezentovat srpna ve středu a v pátek s trenéry
v ostravském městském přeboru J. Rychlým a J. Stadherem.
Brankáři:
7+1. Z důvodu malého počtu dětí
Gólmany trenérsky vede J. Barv těchto ročnících jsme se museli
vzdát krajského přeboru starších toš ml.
a mladších žáků, protože starší
žáci jasně ovládli krajskou soutěž
a do přeboru žáků postoupili.
Trénovat kluci začali z kraje srpna s trenéry J. Malíkem a P. Chalachanem.
Starší a mladší přípravka:
V kategorii, která je pro rozvoj hráče asi nejdůležitější a je
nazývána zlatým věkem fotbalu
(rozvíjejí se nejvíce nejen fotbalové myšlení a dovednosti, ale
Veškeré informace jsou k disi motorika, koordinace atd.), pozici na oficiální stránkách
budou hráči z ročníků 2011 až mládeže TJ Velká Polom.
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Fotbalová sezóna 2021
Městský Přebor - mladší žáci 7+1
Kolo

Datum

Čas

Domácí

Hosté

7.

7. 9. 2021

16:30

Pustkovec

Velká Polom

8.

17. 9. 2021

16:00

9.
10.
1.
2.
3.
5.
4.

24. 9. 2021
28. 9. 2021
8. 10. 2021
13. 10. 2021
22. 10. 2021
29. 10. 2021
3. 11. 2021

16:30
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:00

Baník Ostrava "B"
Velká Polom
Polanka "B"
Velká Polom
Krásné Pole
Velká Polom
Velká Polom
Klimkovice

Velká Polom
Krásné Pole
Velká Polom
Baník Ostrava "B"
Velká Polom
Polanka "B"
Vítkovice-Svinov
Velká Polom

Mladší přípravka U9
Kolo

Datum

Čas

Domácí

Hosté

7.

9. 9. 2021

16:30

Velká Polom U9

Vratimov U9

6.

13. 9. 2021

16:30

5.
4.
1.
2.
3.

23. 9. 2021
29. 9. 2021
7. 10. 2021
14. 10. 2021
21. 10. 2021

16:30
16:00
16:30
16:30
16:00

Poruba U9 "B"
Velká Polom U9
Stará Bělá U9
Velká Polom U9
Petřkovice U9 "B"
Velká Polom U9

Velká Polom U9
Klimkovice U9
Velká Polom U9
Rychvald U9
Velká Polom U9
Baník Ostrava U9 "B"

Krajský Přebor - mladší dorost
Kolo

Datum

Čas

Domácí

Hosté

6.

5. 9. 2021

12:00

Velká Polom

Slávia Opava

7.

11. 9. 2021

12:15

8.
9.
2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

19. 9. 2021
26. 9. 2021
28. 9. 2021
3. 10. 2021
9. 10. 2021
17. 10. 2021
24. 10. 2021
31. 10. 2021
7. 11. 2021
14. 11. 2021

12:00
13:15
12:15
12:00
12:30
12:00
12:15
12:00
14:00
11:15

Kravaře
Velká Polom
Darkovičky
Krnov
Velká Polom
Frýdlant n. O.
Velká Polom
Frenštát p. R.
Velká Polom
Bílovec
Petřkovice

Velká Polom
SO Bruntál
Velká Polom
Velká Polom
Rýmařov
Velká Polom
Horní Suchá
Velká Polom
Kobeřice
Velká Polom
Velká Polom
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Starší přípravka U11
Kolo

Datum

Čas

Domácí

Hosté

7.

6. 9. 2021

16:00

MFK Vítkovice U10 "A"

Velká Polom U11

6.

14. 9. 2021

16:30

5.
4.
1.
2.
3.
9.

20. 9. 2021
28. 9. 2021
4. 10. 2021
12. 10. 2021
19. 10. 2021
26. 10. 2021

17:00
16:30
16:00
16:30
16:00
16:00

Velká Polom U11
Petřkovice U11 "A"
Velká Polom U11
Polanka U11
Velká Polom U11
Hlučín U11
Velká Polom U11

Vřesina
Velká Polom U11
Ostrava - Jih U11
Velká Polom U11
Brušperk
Velká Polom U11
Poruba U11 "A"

Krajský Přebor - starší dorost
Kolo

Datum

Čas

Domácí

Hosté

6.

5. 9. 2021

14:00

Velká Polom

Slávia Opava

7.

11. 9. 2021

10:00

8.
9.
2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

19. 9. 2021
26. 9. 2021
28. 9. 2021
3. 10. 2021
9. 10. 2021
17. 10. 2021
24. 10. 2021
31. 10. 2021
7. 11. 2021
14. 11. 2021

14:00
11:00
10:00
14:00
10:15
14:00
10:00
14:00
11:45
9:00

Kravaře
Velká Polom
Darkovičky
Krnov
Velká Polom
Frýdlant n. O.
Velká Polom
Frenštát p. R.
Velká Polom
Bílovec
Petřkovice

Velká Polom
SO Bruntál
Velká Polom
Velká Polom
Rýmařov
Velká Polom
Horní Suchá
Velká Polom
Kobeřice
Velká Polom
Velká Polom

Městský Přebor - muži
Kolo

Datum

Čas

Domácí

Hosté

7.

11. 9. 2021

16:00

Michálkovice "B"

Velká Polom

8.

18. 9. 2021

15:30

9.
10.
11.
2.
3.
5.
12.

26. 9. 2021
3. 10. 2021
9. 10. 2021
16. 10. 2021
24. 10. 2021
30. 10. 2021
6. 11. 2021

10:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:00

Velká Polom
Vratimov "C"
Polanka "B"
Velká Polom
Velká Polom
Řepiště "B"
Brušperk "B"
Velká Polom

Gascontrol Havířov "B"
Velká Polom
Velká Polom
Václavovice
Dolní Lhota
Velká Polom
Velká Polom
Vřesina "B"
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Fandíme rodině
Nezisková organizace Centrum
pro rodinu a sociální péči, z. s., již 28.
rokem podporuje rodiny, manželství,
mezilidské vztahy, děti a mladé lidi
se zdravotním postižením a pečující osoby na Ostravsku a v okolí.
Naše heslo je – fandíme rodině!
„Žít běžný život“ – pro někoho
nudná fráze, pro jiného zázrak!
Pomoc dětem a mladým lidem
se zdravotním postižením žít život, který se podobá životu jejich
vrstevníků, a podpora pečujících,
je cílem celého Střediska Výzva.
Kromě níže vyjmenovaných služeb
poskytujeme ještě odlehčovací
službu Respit a provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Jsme velmi vděční, že nám obec
Velká Polom na naše aktivity finančně přispěla!
Odborné poradenství poskytujeme již od narození člena rodiny
s handicapem. Pomůžeme vyřídit
nejrůznější záležitosti, se kterými
se můžete setkat v péči o handicapovaného, a pomoc nabízíme
při dospívání i v dospělosti. Obrátit
se na službu můžete telefonicky na
číslech 774 244 256, 774 244 511,
e-mailem na adrese pruvodce@prorodiny.cz, nebo za námi přijít osobně do ulice Syllabovy 19e, Ostrava-Vítkovice (areál Lékařské fakulty
OU). Služba funguje také terénním
způsobem, můžeme tedy dojet až
k vám domů.
Sociální služba OASA poskytuje osobní asistenci dětem a mladým
lidem do 30 let se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Je poskytována buď pravidelně nebo nepravidelně, podle potřeb každé osoby.
Umožňujeme osobám s postižením
setrvávat v domácím prostředí, studovat a provozovat koníčky, záliby
a rozvíjet jejich dovednosti a komunikačních schopnosti. Jedná se o placenou službu.
Posláním služby Brána je doprovázet dospívající děti a mladé
lidi se zdravotním postižením na

jejich cestě k osamostatnění. Brána
nabízí individuální a skupinová setkávání, mezi která patří různé aktivity. Nedílnou součástí jsou i mimořádné akce, Cesty za poznáním,
nebo Noc v Bráně. Službu poskytujeme jak ambulantně, tak terénně.
V rámci sociální práce se zaměřujeme na oblasti týkající se osamostatnění mladého člověka, např.
samostatnécestování,bydlení,orientace ve vztazích, schopnosti projevovat se atd. Důležitou součástí
Brány jsou dobrovolníci, kteří
věnují svůj čas našim uživatelům
a pomáhají jim.

Rehabilitační asistence Rehast
je poskytována dětem a mladým
lidem se závažným tělesným
postižením nebo závažným tělesným postižením v kombinaci s jiným postižením ve věku od 7 do 35
let. Pečujeme o každého klienta individuálně na základě konkrétního
Rehabilitačního katalogu. Cílem
rehabilitační asistence je zlepšit
nebo udržet zdravotní stav klienta
a zlepšovat jeho celkovou zdravotní i fyzickou kondici. Rehabilitační
asistence probíhá ambulantní i terénní formou. Ambulantní forma je
poskytována přímo v Centru pro
rodinu a sociální péči, kde je k tomu
přizpůsobená rehabilitační místnost
se speciálními pomůckami, kterou
můžou klienti s asistenty po domluvě využít. Terénní forma naopak
probíhá v přirozeném prostředí
klienta, což je klienty vnímáno velmi
pozitivně. Nemusí totiž nikam dojíždět a rodina se tak o nic nemusí
starat.
Můžeme-li vám pomoci nabídkou našich služeb, kontaktujte nás!
Za Centrum pro rodinu
a sociální péči Veronika
Králová
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Začínáme
v říjnu

junioruniverzita.vsb.cz
@zlepsisitechniku

Junior univerzita
VŠB-TUO
Přednášky, workshopy, kroužky, expedice – to vše čeká na žáky
základních a středních škol od
letošního října, kdy VŠB – Technická univerzita Ostrava otevře
svou Junior univerzitu. Mnoho
možností pro ty, které baví věda
a technika.
Na podobné projekty univerzit
občas narazíte, ale na rozdíl od
ostatních je možné Junior univerzitu VŠB-TUO studovat bez prob-

lémů po celou školní docházku. metodička projektu. A dodává:
Obsah studia si student upraví po- „Výhodou je, že může postupně
dle svého zájmu, potřeb a možnos- poznávat všechny obory, nebo si
tí, výhodou je, že se může přidat prohlubovat znalosti v oblasti, která
kdykoliv v průběhu akademického jej nejvíce baví. Junior univerzita je
roku (od října do července). Všich- unikátní systém pro osobní rozvoj
ni studenti Junior univerzity budou a smysluplné trávení volného času
postupně sbírat dílčí odměny pro všechny děti od sedmi let až
a body, které povedou k získání po maturanty.“ Sledujte Facebook
„vysokoškolských titulů“. Vyhodno- a Instagram @zlepsisitechniku
cení se odehraje na každoročních nebo navštivte webové stránky
junioruniverzita.vsb.cz. Kontaktoslavnostních promocích.
„Na naší Junior univerzitě záleží vat nás můžete také na e-mailové
jen a jen na studentovi, co ho za- adrese popularizace@vsb.cz.
ujme a kolik bude mít volného
času,“ vysvětluje Jarmila Černá,
Tým popularizace VŠB-TUO
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První pololetí
v záchranné stanici
Záchranná stanice pro volně
žijící živočichy v Bartošovicích
funguje již od 28. října 1983.
V prvních letech jsme přijímali desítky zvířat, pak jsme žasli,
když jsme překročili tisíc živočichů
za rok. Počty přijímaných zvířat
ale stále rostou a za minulý rok to
bylo již rekordních 2 330 živočichů
celkem 117 druhů. Z tohoto
množství se nám daří zachránit
více než 50 %. Zatím to vypadá,
že letos bude rekord v počtu přijatých zvířat opět překonán. Za
prvních šest měsíců jsme přijali
1 150 zvířat, 86 druhů. Je to o 30
více, než v roce 2020.
Mimořádná je situace u
poštolky obecné. Na jedné
straně si udržela první místo
v počtu přijatých jedinců – celkem
91. Na druhé straně u ní došlo k největšímu poklesu příjmů.
V loňském roce 174 kusů ke stejnému datu. Jde zřejmě o důsledek
zhroucení populace hrabošů, jako
hlavní poštolčí potravy. Podobná
situace je i u dalšího specialisty na
hraboše – kalouse ušatého. Oproti
tomu jsou počty puštíků obecných
stejné jako loni, tedy celkem 21.
Puštík má z našich sov nejpestřejší skladbu potravy a výkyvy v dostupnosti jednoho druhu u něj hrají malou roli.
U řady druhů došlo k výraznému nárůstu příjmů. Za letošní
rok jsme zatím oproti loňsku

22
namátkou přijali o 25 zajíců více,
u kosů je rozdíl o 22 jedinců,
veverek je letos o 15 více, máme
také desítku srnců navíc a podobně. U zajíců a srnců jde převážně
o mláďata a v řadě případů
zbytečně odnesená z přírody. Lépe
řečeno „ukradená matkám“. Kupodivu si opakovaně ověřujeme, že
děti z mateřské školy často vědí,
že se na srnčata a zajíčky nesahá,
ale zase znovu zjišťujeme, že
tohle jednoduché, základní pravidlo neznají dospělí. U srnců pouze jeden z 26 byl dospělý jedinec,
u zajíců pak pět z 80. Je to doklad
o tom, že zajíci i srnci žijí stále
častěji v těsné blízkosti člověka
a je tedy stále více případů, kdy se
lidé s mláďaty setkají. A že to pro
zvířecí mláďata nedopadne vždy
dobře, je zřejmé.
U zajíců, ale i u kosů, drozdů
a dalších druhů, tvoří významnou
část příjmu jedinci chycení kočkou
nebo psem. Dlouhodobě jde o 15

Mládě srnce odebrané z přírody.

až 25 procent přijatých. Přestože
existují zákony omezující volný
pohyb domácích zvířat, většina
lidí je nezná, natož aby je respektovali.
Proto
je
moc
důležitá
neustálá osvěta. Tu zajišťujeme
také
prostřednictvím
našeho
návštěvnického střediska Domu
přírody Poodří, kde jste všichni
srdečně zváni. Více se dovíte na
www.csopnj.cz.
Tým pracovníků záchranné
stanice v Bartošovicích

Adoptovaní výři obecní.
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Třiďte jedlé oleje, je to snadné
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané
v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit?
Stačí je slít do obyčejné PET lahve
a odnést do některé z označených
olejových popelnic. Je to snadné
a navíc užitečné. Pomáháte nejen předcházet ucpání odpadního
potrubí, ale zároveň se podílíte na
snižování emisí CO2.
Jak na to?
Do olejových popelnic můžete
třídit všechny kuchyňské oleje a tuky – z konzerv, z marinád,
salátových zálivek, smažení, nakládané zeleniny či sýrů. A také
máslo, sádlo, výpek z masa. To
vše může ještě dobře posloužit,
a přitom vám neucpat odpady.
Použité oleje a tuky stačí doma
slít do jakékoli PET lahve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře
uzavřenou lahev odneste do nejbližšího označeného kontejneru
na třídění oleje. Mapu kontejnerů
najdete na www.tridimolej.cz/
mapa, kde si vyhledáte ten, který
máte nejblíže. Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou
surovinou. Pokud olej zrecyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat
olejniny pro průmyslové účely, protože jeden olej je použit dvakrát.
Dáváme tak odpadu šanci být znovu užitečný. Děkujeme, že třídíte
spolu s námi!

Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.

Jak správně třídit oleje

Do tříděného odpadu patří všechny

Použité oleje a tuky stačí doma

Plnou a dobře uzavřenou lahev

jedlé oleje a tuky, které doma

slít do jakékoli PET lahve,

odneste do nejbližšího označeného

používáte při přípravě jídla.

kterou jste zvyklí třídit.

kontejneru. Mapu kontejnerů najdete
na www.tridimolej.cz.

Jaké druhy olejů třídíme

Proč třídit oleje?

Zabráníte zanášení
odpadního potrubí
u vás doma

Předcházíte
haváriím celé
kanalizační sítě

Snižujete
znečištění
odpadních vod

Redukujete
množství CO2
v ovzduší

Šetříte
přírodní zdroje

Dáváte odpadu
šanci být znovu
užitečný

Kontakt
TRAFIN OIL, a.s.

info@tridimolej.cz

Kopeční 1009/12, 710 00 Ostrava

+420 800 016 017

Společnost Třídím olej.cz
Tridim_olej_Plakat_A3_V04.indd 1

28.01.2021 17:11
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Hadovka pro dobrou náladu
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3 - ČOV, AKT, OČI
4 - VÍTR, HIPO, OTĚR, RÁNO						
5 - VLASY, OVOCE, REVÍR, ÁČKAŘ, ŘEZNÁ, LÁSKA, NANUK, NIKON
6 - VĚTRNÁ, SADOVÁ, ELIPSA, NAIVNÍ, KOSTEL, DĚRAVÝ, LOMENÁ, ZELENÁ
7 - OPAVSKÁ, OSTRAVA, ÚVOZOVÁ, SEVERNÍ, KRAJINA, KOTRSKÁ, VEVERKA, POZNÁNÍ,
PODÉLNĚ, SMĚSICE, VYUČENÁ
8 - SLUNEČNÁ, VÝSTAVNÍ, STODOLNÍ, ZAHRADNÍ, LETOHRAD, KOLÁŘSKÁ, SAMOROST
9 - U JÍZDÁRNY, PIONÝRSKÁ
10 - KANALIZACE, LIHOVARSKÁ, BUDOVATELŮ
11 - NOVOSVĚTSKÁ
12 - OSVOBODITELŮ
15 - MORAVSKOSLEZSKO												
		
					
Na personálním oddělení zvoní telefon.
„Dobrý den. Pan Novák se u nás uchází o práci a sháním reference u bývalých zaměstnavatelů.			
Řekněte mi, prosím, jak dlouho u vás pracoval.“
„Maximálně tak tři měsíce,“ odpoví referentka.
„Ale on uvádí, že u vás byl zaměstnán tři roky.“
„To byl, ale vy…. (dokončení v tajence)“
Slova doplňujte podle počtu písmen ve slově, všechna doplňovaná slova jsou do doplňovačky psána bez
mezer a je možno je doplňovat zprava doleva, zleva doprava, shora dolů, zespod nahoru.		
Tajenku naleznete pod jednotlivými čísly v doplňovačce.
Hodně zdaru přeje Lucie Divišová

Sousedská snídaně na faře
Na zahradě u fary ve Velké Polomi se uskuteční tzv.
sousedská snídaně. Na akci se mohou potkat farníci, ale také další obyvatelé obce, dát si něco dobrého
k zakousnutí a prohloubit či nově navázat sousedské
vztahy. Snídaně proběhne v sobotu 18. září od 8:30 do
10:30 hodin. S sebou, prosím, přineste vlastní hrníček
na kávu nebo čaj a něco na zub na společný stůl.
Zve P. Zdenko Vavro
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Koncert v kostele
je zážitek
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech
3. až 28. září již 18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Náš největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby
opět rozezní kostely celého Moravskoslezského kraje díky obdivuhodným 31 koncertům. Jedním
z tradičních festivalových míst je
rovněž obec Velká Polom, kde
v evangelickém kostele ve čtvrtek
16. září od 18 hodin vystoupí dva
špičkoví litevští umělci: akordeonista Tadas Motiečius a Vytautas
Kiminius, který představí u nás
zcela neznámý dechový lidový
nástroj birbyne. Právě Kiminius je
označován za nejvýznamnějšího
hráče na birbyne a jeho virtuózní
hra zazněla v řadě koncertních
síní celého světa. Jejich originální program nazvaný Globe Suite
je sestaven ze skladeb Alfreda
Schnittkeho, Edvarda Griega, Bély
Bartóka a dalších. Na mimořádný
koncert v chrámových prostorách
se můžete těšit díky Svatováclavskému hudebnímu festivalu a finanční podpoře obce Velká Polom. Vstupné na akci činí 200
korun, 150 korun (student, senior
65+, ZTP) nebo 50 korun (ZTP/P,
děti do 15 let).
Nechte se zlákat pestrou
nabídkou unikátních koncertů letošního Svatováclavského hudebního festivalu, mezi které bezesporu bude patřit Rossiniho slavnostní
mše v podání Národního orchestru
Polského rozhlasu. Jedním z nejzajímavějších koncertů bude provedení Dvořákova oratoria Svatá
Ludmila na den přesně 1 100 let
od zavraždění světice (15. září).
Těšit se můžete také na hudební pohlazení v podobě barokních
projektů v čele s ansámbly Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, francouz-
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ským Ensemble Castelkorn, na
koncerty italského kontraaltisty
Filippa Mineccii, fenomenálního
španělského souboru La Grande
Chapelle či belgického dechového
souboru Terra Nova Collective,
který se představí v unikátním
šikmém kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné. U příležitosti tohoto
nevšedního hudebního zážitku po
koncertu proběhne beseda s autorkou románů Šikmý kostel Karin
Lednickou. Komorní řadu obohatí
recitál světoznámého pianisty
Federica Colliho či Bennewitzovo kvarteto s pianistou Martinem
Kasíkem. Pestrý program zahrne

i netradiční projekty, a to Bigbandovou elektroniku Cotatcha Orchestra s nominací na Cenu Anděl,
koncertní verzi slavné Balady pro
banditu s Jihočeskou filharmonií
či vystoupení ukrajinského pravoslavného sboru Orpheus.
Detailní informace o programu
a on-line předprodej vstupenek
naleznete na www.shf.cz.
Kancelář Svatováclavského
hudebního festivalu, z.s.
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Pomohu Vám nalézt kupce
či nájemníka.
Zajistím veškerý právní
a ﬁnanční servis.
Spolehněte se na
specialistu a hladký
průběh obchodu.

Eva Krčmová
VÁ Š R E A LI T NÍ M A KLÉŘ

+420 731 918 148
krcmova@evyreality.cz
U zahrádek 151
Klimkovice 742 83
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Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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