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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Vánoce klepou na dveře a my přicházíme s dalším vydáním obecního
zpravodaje. Letošní podzim byl v obci
spojen zejména s ukončováním prací
na výstavbě kanalizace a opravami
komunikací dotčených jejím budováním.
Bylo to období hektické a náročné pro
nás všechny. Chtěla bych vám všem
poděkovat za to, že jste to vydrželi.
Výstavba kanalizace je nejnáročnějším
projektem ve všech obcích, a u nás se
to jen potvrdilo. Bohužel nás v závěru
oprav komunikací překvapil sníh, který
letos napadl dříve než v jiných letech.
Z tohoto důvodu se bohužel v letošním
roce již nepodařilo dokončit opravu
povrchu na ulicích Budovatelů, Na Kopci
a v části ulice Stodolní. Práce budou
pokračovat opět v jarních měsících ihned,
jakmile to počasí dovolí.
Projekt výstavby kanalizace končí
a opustí nás také zaměstnanci zhotovitelských firem - společností Combin
Banská Štiavnica a PORR. Za celé
vedení obce bych jim chtěla poděkovat
za výbornou spolupráci. Přeji všem, kteří
u nás pracovali, hodně štěstí a spokojenosti
v pracovním i osobním životě.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat
také všem zaměstnancům obce, kteří
se starají o veřejná prostranství a zeleň.
Letošní podzim byl zvlášť náročný i pro
ně, kdy se mimo své standardní povinnosti
podíleli společně se stavební firmou na
udržování sjízdnosti komunikací.
Na příští rok připravujeme další
projekty, které budou zlepšovat prostředí
a služby v naší obci a které vám budeme
opět průběžně představovat.

Věřila jsem, že budeme společně moci zahájit
advent setkáním u rozsvícení
vánočního stromu na Návsi.
Situace tomu ale nakonec
nepřála a strom jsme museli
rozsvítit stejně jako v loňském
roce bez účasti veřejnosti.
Krásný strom nám letos věnovali manželé Alena a Tomáš Lazečtí, děkujeme za
něj. Zajděte se při procházce

obcí večer podívat na rozsvícenou náves a budete-li
chtít, můžete si své vánoční
přání s dětmi přát pod nově
nainstalovanou zvoničkou
vedle vstupu do knihovny.
Přeji vám, abyste letošní
Vánoce prožili v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví.
Kateřina Honajzrová,
starostka obce
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Kanalizace
je hotová,
co nás čeká dál?
Náročná investiční akce
výstavby kanalizace a čistírny
odpadních vod v obci je zdárně
za námi. Byla složitá jak pro
vedení obce a zhotovitele, tak
pro všechny naše občany. Dílo
se podařilo, hotovo však ještě
nemáme. Co nás čeká nyní?
• Kolaudace – kanalizace i čistírna odpadních vod se
nyní musí zkolaudovat, aby
mohla být užívána,
• finanční vypořádání
dotace se Státním fondem
životního prostředí,
• dokončení kanalizace
v oblastech, které nebyly
předmětem díla, a to v lokalitě
Opavská mezi ulicemi Za Humny a Větrná a v ulici Kašparská,
• napojování jednotlivých nemovitostí na kanalizace – může probíhat až po
kolaudaci kanalizace, předpokládáme od dubna do listopadu 2022.
Těm z vás, kteří ještě neobdrželi projektové dokumentace
na domovní přípojky, budou
podklady dodávány postupně.
Nemusíte mít strach, vše je
v běhu.
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Dopravní
bezpečnost v obci
V závěru letošního roku jsme
se zabývali také realizací opatření
na zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci. Při vjezdu do obce od Dolní Lhoty byl instalován rychlostní
radar s kamerou. V ulici Úvozové
byl obnoven původní retardér.
Schválená je instalace zpomalovacích prvků v ulicích Slunečné
a U Jízdárny, realizace bude
z důvodu nedostatku materiálu na
trhu provedena v příštím roce. Zpomalovací práh bude také v rámci

Nepovolené stání
na komunikacích
je problém
zejména při zimní
údržbě
Každý rok apelujeme na
řidiče, kteří parkují své automobily na obecních komunikacích, aby
své vozy odstavili mimo komunikaci, a to zejména v období zimní
údržby. A každý rok se najdou
další a další, kteří na naše prosby nereflektují. Kvůli nim musí
zůstat některé ulice neodklizené,

Hlavní investiční
záměry obce
pro příští rok
Zastupitelstvo obce na svém
zasedání 8. prosince schválilo
mimo jiné také plán investic a oprav
na příští rok. Mezi plánovanými
akcemi je dokončení kanalizace v lokalitě Opavská/Větrná
a Kašparská, opravy druhého
pruhu
krajských
komunikací,
propojení ulice U Jízdárny s ulicí
9. května nebo semafor na ulici
9. května u křižovatky s ulicí Kol-

opravy komunikací umístěn na
ulici Budovatelů. Probíhají projekční práce na umístění dalších
zpomalovacích prahů v ulicích
Úvozové a Na Kopci. Zastupitelé schválili vyčlenění finančních
prostředků na umístění zpomalovacího semaforu, který bude
umístěn v ulici 9. května v blízkosti křižovatky s ulicí Kolmou.
Další případná opatření budou
vyvolána jako reakce na rychlou
jízdu nezodpovědných řidičů, kteří
si budou opravené povrchy komunikací plést se závodištěm. Apelujeme na všechny, jezděte opatrně a berte ohledy na ostatní!
protože jimi buď traktor přímo
neprojede nebo hrozí poškození
špatně odstaveného vozu. Jedná se však o nešvar v průběhu
celého roku, kdy vozidla zavázejí
ostatním. Přitom je to v naší obci
vyhláškou o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství omezeno. Často tak nezbývá
než přivolat Policii ČR, která těmto nezbedníkům rozdává pokuty.
Proto bychom chtěli vyzdvihnout
úsilí těch, kteří si průběžně budují
stání pro svá vozidla na vlastních
pozemcích.
Kateřina Honajzrová,
starostka obce
mou. Plán zahrnuje také rekonstrukci podkroví místní knihovny,
a to v případě, že se nám na tuto
akci podaří zajitit vhodný dotační titul. V části projektových dokumentací zastupitelstvo počítá se zpracováním studie proveditelnosti na
byty pro seniory na místě stávající nemovitosti č. p. 15 v ulici
Osvoboditelů. Připraveny jsou
i prostředky na zpracování dokumentace na dokončení optické infrastruktury v lokalitě Mlýnek.
Kateřina Honajzrová,
starostka obce
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Celoplošná oprava
komunikací nebyla
samozřejmostí

Nová procházka
okolím obce
Procházíte se rádi okolím
obce? Pro své vycházky můžete
využít nově zprovozněnou lesní
cestu na Úbedří. Po této cestičce
se můžete dostat od cyklostezky na Krásné Pole až do lokality Mlýnek nebo pokračovat dále
do Dolní Lhoty. Bohužel se nám
prozatím nedaří se se všemi
vlastníky pozemků okolo této
cesty dohodnout na vedení cyklostezky, proto jsme se prozatím
rozhodli pro alespoň toto řešení.

Určitě jste si nemohli nevšimnout, že většina komunikací
v obci je opravena celoplošně.
To znamená, že není opraven jen
výkop po kanalizaci, ale celá šíře
komunikace. Projekt počítal s takovou opravou pouze na hlavních
krajských komunikacích. Podařilo
se nám ale dohodnout se zhotovitelem stavby a najít finanční prostředky na kompletní opravu. Na
opravu ulic Budovatelů, Za Humny,
Na Kopci a část ulice Stodolní se
podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Věříme, že
tuto úpravu všichni oceníme, vždyť
si ji po tak dlouhé době zasloužíme.

Spoluúčast
investorů na rozvoji
obce
To, že zvýšení počtu obyvatel
stěhujících se do nově rozvíjených
částí obce s sebou přinese zvýšené
nároky na další služby v obci, pochopí asi úplně všichni. Více obyvatel znamená větší poptávku
po sportovních a volnočasových
aktivitách, veřejných službách,
zdravotnictví, školství, opatřeních
v dopravě, vyšší nároky na údržbu
ploch atd. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce vydalo „Zásady pro
jednání s investory při výstavbě
a přebírání technické infrastruktury“. Cílem zásad je definovat minimální požadavky na technickou in-

frastrukturu budovanou investory
a také zajistit finanční spoluúčast
investorů (stavebníků) na rozvoji
služeb v obci. Tyto zásady se týkají
jak velkých investorů, kteří pozemky a domy či byty prodávají v rámci své podnikatelské činnosti, tak
fyzických osob.
První vlaštovkou je uzavření
smlouvy o spolupráci se společností Trade Hammer a obcí, ve
které se investor zavázal vybudovat
chodník na ulici U Jízdárny, spolu s
přípravou na zasíťování optickým
kabelem, a umožnění výstavby
propojení ulice U Jízdárny s ulicí
9. května na jeho pozemku. Fyzické
osoby, které po ukončení výstavby
nemovitosti budou mít trvalý pobyt v obci, mohou část příspěvku
získat zpět.

Rozšíření
dětského hřiště
a workoutu
Dětské hřiště u Sokolovny
bylo rozšířeno o tři nové prvky
– jedná se o houpačku tzv. hnízdo pro větší děti a dva lanové
prvky. Workout byl také rozšířen,
prvky byly vybírány ve spolupráci
s těmi, kdo zařízení často využívají.
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Demografická studie
nastínila další rozvoj
obce
Demografická studie, kterou
pro obec v červenci zpracovala
společnost Demografie Morava,
zkoumala převážně dostatečnost
či
nedostatečnost
občanského
vybavení obce při třech různých
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variantách vývoje počtu obyvatel.
První z nich je varianta při realizaci
investorské výstavby, druhá pak
investorská výstavba a výstavba
v rámci tzv. rezervy, kterou obec
disponuje, a poslední pak zachování
pouze stávajícího stavu bez jakýchkoliv dalších nových staveb.
K poslednímu červnu letošního
roku měla podle údajů Českého
statistického úřadu naše obec 2 065
obyvatel. Číslo je uvedeno včetně

cizinců s povolením k dlouhodobému
pobytu. Při sledování trendu vývoje
počtu obyvatel zjistíme, že od roku
2006 do současnosti narostl počet
občanů o 443 osob. Nejintenzívnější
nárůst je zaznamenán mezi roky
2006 a 2012. V zastoupení pohlaví
převažují ženy, ale jen těsně, tvoří
52 % obyvatel. Důvodem je zejména
delší věk dožití žen než mužů.
Velmi zajímavá je ovšem věková
struktura obyvatel. Liší se jak od
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údajů za celý Moravskoslezský kraj,
tak od statistik České republiky.
V naší obci jsou výrazně zastoupeny
děti a mladí lidé ve věku od 5 do 19
let. Nadprůměrně jsou zastoupeni
i muži ve věku 40 až 45 let a ženy
ve věku 35 až 45 let. Podprůměrný
je naopak podíl lidí ve věku mezi 20
a 35 lety. Občané Velké Polomi jsou
v průměru výrazně mladší než je
průměr ČR i kraje, na 100 dětí do 15
let u nás připadá 91 seniorů starších
65 let. Náš index stáří je tak 91, v kraji
je to 132 a v celé republice 126.
Míra porodnosti i míra úmrtnosti
jsou v obci nižší než v kraji. Míra
přírůstku stěhováním je naopak vyšší
než v kraji, kde dosahuje záporné
hodnoty. Porodnost ve Velké Polomi
je podprůměrná i ve srovnání s celorepublikovou hodnotou, tato informace souvisí i s podprůměrným
zastoupením obyvatel ve věku 20 až
35, jak bylo uvedeno výše.
Podle odhadů se do roku 2045,
tedy do konce predikovaného období,
zvýší počet obyvatel. Přesněji rozdíl
odstěhovaných a přistěhovaných
bude kladný, více lidí se k nám
přistěhuje. Pokud by nebyl realizován
žádný z projektů na rozšíření obce,
počítá se s přírůstkem 400 obyvatel.

Kdyby ovšem své plány uskutečnil
jak investor, tak byla využita rezerva,
může být nárůst až o více než tisíc
nových občanů. S tímto souvisí
také růst plodnosti žen a zvýšení
počtu dětí, které budou navštěvovat
školku a školu v místě svého bydliště.
Jak to tedy bude vypadat s jejich
kapacitami?
Současná kapacita mateřské
školy je 72 míst (nepočítáme
zde pracoviště v Horní Lhotě).
V případě, že se žádná další výstavba
neuskuteční, bude kapacita školky
dostačující. Odhaduje se, že dětí,
které by ji měly navštěvovat, bude
v obci žít zhruba 70. Pokud se ovšem
uskuteční jakákoliv varianta výstavby,
nebude už školka od určité doby
stačit. Naopak počet míst v základní
škole bude dostačující v jakékoliv
variantě řešení rozvoje obce. Bohužel
ale při realizaci nejširší možnosti
bude nutné pracovat s počtem dětí
z okolních obcí, které k nám do školy
dojíždějí.
Zvýšení počtu obyvatel s sebou
ale také ponese například vzrůstající
požadavky na dopravní obslužnost
obce autobusy, nejen proto, že
potenciálně poroste počet studentů
dojíždějících na střední školy v okol-

ních městech. Ale samozřejmě také
další otázky a úkoly k řešení.
Pokud byste se chtěli se studií
seznámit blíže, protože tento článek
přináší pouze výběr zkoumaných
oblastí a výstupů, najdete ji na
stánkách obce v sekci obec –
strategické dokumenty.

Obec zdědila
majetek po svém
občanovi
Na program zasedání zastupitelstva obce byl v září zařazen
nezvyklý bod. Zastupitelstvo rozhodovalo o přijetí dědictví po zesnulém občanu obce, pan Josefu
Kudelovi. Pan Kudela odkázal obci
veškerý svůj majetek, který zahrnuje rodinný dům se zahradou,
ornou půdu a finanční hotovost.
Zastupitelstvo
přijetí
dědictví
schválilo, obec tak získala majetek
nemalé hodnoty. Bohužel již
nemůžeme panu Kudelovi poděkovat osobně, věnujme mu tedy
alespoň tichou vzpomínku s vyjádřením díků.
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Společenské
události nezastavil
ani covid
Ráda bych se s vámi prostřednictvím tohoto článku podělila
o několik postřehů z přípravy a průběhu letošních společenských
událostí týkajících se úseku
matričního úřadu.
Svatební den je často jeden
z nejvýznamnějších dnů v životě
většiny z nás. Začne prvním
rande, na kterém ani netušíme,
že právě ten člověk vedle nás je
tím, se kterým projdeme nástrahy
života a spolu zestárneme. Mám
velkou radost a je mi ctí, že mohu
tento slavnostní okamžik sdílet
se snoubenci, kteří se rozhodnou
uzavřít manželství právě před
matričním úřadem Velká Polom. Ač
rok 2021 byl poznamenán epidemií
covid-19 a s tím souvisejícími
hygienickými opatřeními, obrátilo
se na naši matriku 21 párů, které
následně uzavřely manželství.
Pravda, někomu se může zdát,
že je to málo, ale podle záznamů
z předchozích let je to nejvíce od
roku 1993. V tomto roce byl uzavřen
stejný počet manželství. Rada
obce stanovila jako místo uzavření
manželství ve Velké Polomi
obřadní síň, která je umístěna
v prvním patře kulturního střediska.
Avšak v devíti případech se letos
snoubenci rozhodli vzít mimo
stanovené prostory. Protože do
našeho správního obvodu přísluší
i obce Horní Lhota, Dolní Lhota a
Čavisov, snažili jsme se vycházet
snoubencům vstříc a na základě

Svatební obřad u kapličky v Hájku.

jejich žádostí jsme svatební obřad
„vyjeli“ uzavřít i mimo Velkou
Polom. Pokud uvažujete o uzavření
manželství před naší matrikou,
neváhejte se na mě obrátit, termíny
pro příští rok se již plní.
K
dalším
velice
milým
událostem, se kterými se při
své práci setkávám, patří vítání
občánků. Bohužel i toto bylo
poznamenáno hygienickými opatřeními. Na jaře jsme děti uvítali
jen na úřadě, kde jsme rodičům
předali drobné dárky. V polovině
listopadu proběhlo klasické vítání
občánků v obřadní síni, a ač i zde
jsme byli nuceni dodržet stanovená
hygienická opatření, proběhlo vše
v milé atmosféře. Už teď máme
další narozená miminka, těším se
tedy na jarní termín.
Co mě velmi mrzí je, že jsme
už druhým rokem museli zrušit
setkání s jubilanty. Přistoupili jsme k
tomuto s ohledem na zdraví našich

spoluobčanů. Tím, že bychom byli
nuceni být všichni v respirátorech,
ztratila by tato akce právě to kouzlo
vzájemné komunikace. Setkávají
se zde totiž občané stejných
ročníků, a ne málo z nich spolu
navštěvovalo ještě základní školu.
Jsem člověk kontaktní a energii čerpám ze společných setkání.
Proto doufám, že se nám podaří
vše ve zdraví ustát a v následujících
letech se budeme moci setkávat při
nejrůznějších společných a společenských akcích. Do té dobu
budu ráda, když vám budu
pomáhat i s obyčejnými starostmi,
ať prostřednictvím vaší osobní
návštěvy obecního úřadu, nebo
telefonickým kontaktem.
Přeji vám krásné vánoční
svátky, pevné zdraví a nehynoucí
optimismus.
Lucie Divišová, matrikářka
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Vzpomínka na
Antonína Kubíčka

V obci máme dvě nově
pojmenované ulice. V lokalitě
Záhuří to bude ulice Okružní, poblíž
sýpky pak ulice Antonína Kubíčka.
Kdo ale byl Antonín Kubíček?
V krátkém textu jej představí Jiří
Kadula, sen., který o něm našel
záznam:
Velkým přínosem, jak se později
ukázalo, pro zemědělství v naší
obci byl příchod statkáře Kubíčka
se svou rodinou. Odkoupil stávající
dvůr s polnostmi o ploše 77 ha
a údajně měl za vše zaplatit 350 tisíc
korun, vč. hospodářských budov.
Kubíček se přistěhoval z Lubenic
na Hané a povýšil celou oblast
zemědělskou svým hospodářským
uměním a schopnostmi na vysokou úroveň.
Ještě okolo roku 1920 se vše na
polích dvora sekalo ručně kosami.
Jeho vlivem se začalo s prvními

žacími stroji – lištami s koňským
potahem a později i se samovazem
za traktorem. Naši sedláci se tak
měli kde a čemu učit a také se
přizpůsobit. A nejen sedláci, ale
i tzv. „zahradníci“ – rodiny bez
polností, které kolem svých domků
podle jeho příkladu zvelebovaly
a kultivovaly své ovocné a zeleninové zahrádky.
Přímo s Antonínem Kubíčkem
se pan Kadula asi osobně nesetkal.
Nicméně jej na měšťanské škole v Klimkovicích vyučovala učitelka Zdenka Kubíčková, dcera
zmiňovaného statkáře. Otec pana
Kaduly pak vyprávěl, že Antonín
Kubíček měl ohromný „čuch“ na
počasí. Sledoval mraky, vítr, slunce
a bez předpovědí rádia dovedl
odhadnout kdy zasít a obzvláště
kdy sklízet o žních.

Lidé darují lidem

upéct, uvařit, nabídnout své služby jako například kurz šití nebo
výměnu pneumatik a darovat na
tržiště. Fantazii se rozhodně meze
nekladou. V minulém roce bylo
mimo jiné velmi žádané cukroví
nebo vánočky. Pokud chcete
něčím přispět, dejte vědět Mirce
Galajdové na mhondrasek2004@
gmail.com nebo 777 946 777.
Zadruhé můžete na tržišti pořídit
něco pro radost sobě nebo svým
blízkým, a tím pomoct lidem na
konci jejich života. Celá částka

je darem pro Mobilní hospic Ondrášek.
Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte na www.trzisteradosti.
cz.
Zapojte se. Darujte nebo si
pořiďte dárek, který má smysl
a splňte tak nevyléčitelně nemocným poslední přání.

„Na Tržišti radosti jsem si
pořídila hned několik věcí. Když
jsem si šla vyzvednout ozdobu na stěnu u její autorky, zjistila
jsem, že je to má sousedka. Bylo
to moc milé setkání. Mladá maminka se rozhodla splnit si sen
a začala vyrábět ozdoby metodou
Macrame. Byl to její první výtvor
a měla obrovskou radost, že si ho
někdo koupil. Navíc jsme tím pomohly nevyléčitelně nemocným
zůstat doma s rodinou,“ vzpomíná
Markéta.
Markéta se stejně jako mnoho
dalších rozhodla nakoupit dárky
pod stromeček na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré peníze, které
se zde vyberou, totiž putují Mobilnímu hospici Ondrášek a jeho
pacientům. Díky těmto finančním
příspěvkům
mohou
umírající
strávit své poslední chvíle doma
mezi blízkými.
A jak Vánoční Tržiště radosti
funguje? Jednoduše. Zapojit se
může každý hned dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vyrobit,

Mobilní hospic Ondrášek
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Projekty v MŠ
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vyhlásilo letos na
jaře již potřetí možnost zapojit se
do projektu ŠABLONY (program
pro vědu, výzkum a vzdělávání),
které jsou financovány Evropskou unií. Naše mateřská škola
tak opět využila možnost zapojit se do těchto projektů a, právě
na základě možnosti čerpání finančních prostředků z programů,
jsme si mohli v loňském roce do
MŠ zakoupit spoustu nových didaktických pomůcek. Například
tablety pro děti a novou multifunkční tabuli. Ty nám umožňují
s dětmi pracovat pomocí nových
technologií a metod, které dnešní
děti již vyžadují.
V Šablonách III se chceme
zaměřit hlavně na rozvoj polytechnické a environmentální
výchovy, a to především prožitkovou formou, protože z prožitku ze hry si nejvíce zapamatujeme. Hrou se učíme celý život,
pomáhá nám budovat dovednosti,
kriticky a strategicky myslet, komunikovat a plánovat.
První projektový den z ŠABLON III se uskutečnil již 12. října a měl název Stavitelé měst.
Na tento projekt jsme si přizva-

li lektora z Malé technické univerzity, který se dětem snažil
právě prožitkovou formou předat základy polytechnické výchovy. Cílem projektu je co nejdříve
a na základě přirozené hravosti
a poznání světa kolem sebe vzbudit u dětí zájem o technické obory.
Děti se učily stavět vesnici a město, zahrály si na architekty, pracovaly se svými vyrobenými kartografickými mapami, seznámily
se se základními architektonickými pojmy. Zjistily také, jak to
vypadá na stavbě, co se tam vše

dělá a na závěr si zahrály na realitní makléře, kdy nakupovaly
své postavené nemovitosti. Projekt trval celé dopoledne, byl velmi zábavný, poučný a poutavý.
Dětem se velmi líbil a hned se
těšily na další, který nás čekal na
konci října. To jsme pro změnu
stavěli mosty.

dlabání dýní, kterého se účastnili rodiče i děti. Fantazii a kreativitě
se meze nekladly a musíme
K
podzimu
neodmyslitelpodotknout,
že se bylo místy na
ně patří jedna oblíbená činnost
– dlabání dýní. Ani naše MŠ co dívat. Vznikaly opravdu originezůstala pozadu a koncem října nální kousky. Děti měly možnost
uspořádala „Dýňování“. Jedna- se seznámit s tím, jak vypadá
lo se o první ročník společného dýně uvnitř, jak voní a jaká má
semínka. Na rodičích bylo vidět,
že jsou do vyřezávání zapálení
a pracují s nadšením. Během
„Dýňování“ se všichni zúčastnění
mohli zahřát výborným teplým čajem a ochutnat domácí bublaninu,
kterou nám upekla a donesla jedna z přítomných maminek. Podle
ohlasů se akce rodičům i dětem
líbila. Děti si domů odnesly ne-

jen nové poznatky, ale taky krásnou a vlastnoručně vyrobenou
podzimní dýňovou dekoraci.
Tímto bychom rády poděkovaly rodičům a jejich dětem za
aktivní a hojnou účast a pohodovou atmosféru. Už teď se těšíme
na příští „Dýňování“ a věříme, že
ten druhý ročník bude minimálně stejně tak úspěšný a kreativní
jako ten letošní.

Dýňování

Michaela Rychlá,
zástupkyně ředitele pro MŠ

Helena Dvořáčková,
učitelka MŠ
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Podzimní
království
Když se podzim přehoupl do
své druhé poloviny, teplých prosluněných dnů ubylo a deště
a větru přibylo. Stromy své okoukané zelené šaty vyměnily za
nové, pestré kabáty z barevného
listí. I naše školka se na podzim
proměnila v podzimní království
a všude se nám zabydlely tajemné
podzimní bytosti „podzimníčci“.
Vyčarovali nám je z rozmanitých
přírodních materiálů naše děti
a jejich rodiče, kteří společně
svou fantazií a zručností pomohli

na svět roztodivným podzimním
skřítkům, vílám, strašidýlkům i jejich domečkům. Jejich píle byla
odměněna malou sladkostí a úžasnou podívanou na vystavená díla
v naší školce.
Gabriela Hablawetzová,
učitelka MŠ

Školní
sportovní kurzy
V letošním školním roce pro
naše žáky připravujeme dva
lyžařské kurzy. Jeden, který
se uskuteční od 7. do 11. února 2022, pro žáky 7. ročníků
v Malenovicích na chatě
P.O.M.A. Druhý, s termínem konání už od 17. do 21. ledna
2022, pro žáky 8. a 9. ročníků, kteří o lyžařský kurz
přišli z důvodu uzavření škol
v minulém roce. Pojedeme
do Jeseníků na Kopřivnou na
chatu Maja.
Na léto chystáme „cyklovodohoro“ v Ústřední hasičské
škole v Jánských Koupelích,
a to od 20. do 24. června 2022.
Věříme, že se všechny
kurzy podaří uskutečnit a karanténa nám nebude bránit ve
sportování.
Tomáš Olivka, ředitel školy

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby
člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval,
pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Ámos Komenský

Poděkování
ze školní jídelny
Chtěl
bych
poděkovat
rodičům více než 350 žáků naší
školy, kteří rychle zareagovali
na nový způsob placení
školního stravování pomocí
INKASA. Tím nám pomohli
optimalizovat naši práci. Věřím,
že se v blízké době přidají
i ostatní.
Tomáš Olivka, ředitel školy
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Projektové
vyučování
Začátkem minulého školního
roku oslovila paní učitelka Jana
Bůžková své kolegy a kolegyně,
kteří vyučují přírodovědné předměty na 2. stupni, aby společně
vytvořili nový koncept vzdělávání
v těchto předmětech. Nadšení
nám nechybělo a na pravidelných
schůzkách jsme upravili školní
vzdělávací plán tak, abychom
mohli napříč předměty hledat
společná témata a paralelně se
jim při výuce věnovat. Vznikl tak
Science team, jehož cílem je připravovat a realizovat projektové
dny, které žákům umožní prakticky aplikovat získané informace
a uvědomit si, že vše souvisí se
vším! Propojujeme předměty,
hledáme souvislosti a moc nás
to baví. Věříme, že to bude bavit
i žáky.
Pro podzimní období jsme pro
žáky 7. ročníků připravili „Science
multiple fight“. Tento projektový
den propojil fyziku, informatiku
a tělesnou výchovu. V hodinách
informatiky se žáci učili vytvářet
tabulky a vkládat funkce tak, aby
výsledky sportovní soutěže byly
správně, efektivně a rychle vyhodnoceny. Ve fyzice se žáci naučili měřit čas, vzdálenosti a pracovat s odchylkou měření, což
v rámci projektového dne uplatnili
v roli rozhodčích. V roli sportovců

Úspěch naší paní
učitelky
Paní učitelka Jana Bůžková
se před nedávnem úspěšně
zúčastnila
projektu
„Učme
chemii atraktivně 2021!“, který
probíhal pod záštitou Svazu
chemického průmyslu České
republiky. Soutěž byla vyhlášena pro aktivní učitele chemie

pak žáci dodržovali pravidla fair
play a zazávodili si v netradičních
disciplínách.
Pro žáky 6. ročníků připravujeme „Láv(a) story“. Tento projektový den propojí informace z hodin přírodopisu a zeměpisu a žáci
budou zkoumat sopky z různých
úhlů a různými metodami. Žáci
vyšších ročníků se mohou na projektové dny těšit ve druhém pololetí.

Děkujeme všem spolupracujícím kolegům, kteří nám v rámci
výtvarné výchovy a pracovních
činností vytváří potřebné podklady a pomůcky! Držte nám palce,
ať nám epidemiologická situace
umožní plánované projekty realizovat!

na základních školách. Projekt
se soustřeďoval především na
zatraktivnění hodin chemie a jejich možného, dalšího použití
na ostatních základních školách.
V této kategorii bylo oceněno
celkem deset projektů, z nichž
právě jeden naší paní učitelky
Bůžkové. Ta si ocenění za výbornou práci přebrala na Večeru
s českou chemií v Praze, který se
uskutečnil 6. října. Výše zmíněné

oceněné projekty budou dále
prezentovány v lednu 2022 pod
záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na konferenci učitelů chemie v Praze.
Paní učitelce moc gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů i v jejích dalších aktivitách.

Za Science team
Hana Mihulová

Žáci ZŠ Velká Polom
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Aktuální informace
ze sociální oblasti
Nemocenské pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke
změnám v oblasti nemocenského
pojištění. Klíčové změny se
budou týkat dávek dlouhodobého
ošetřovného, ošetřovného člena rodiny a otcovské poporodní
péče. O dlouhodobé ošetřovné
bude možné požádat i v situaci,
kdy nemocný pobýval v zařízení
lůžkové péče alespoň čtyři
kalendářní dny. Požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby
dlouhodobé péče bude možné
až do osmi dnů po skončení hospitalizace. U osob v terminálním
stavu pak podmínka hospitalizace
nebude nutná. Klasickou dávku
ošetřovného budou moci nově
čerpat také blízcí příbuzní, kteří
se o nemocného starají a nežijí s ním ve společné domácnosti.
Dávku otcovské poporodní péče
bude možné nově čerpat dva týdny místo jednoho. Prodlouží se
i období, v němž může být dávka
poskytována v případě, kdy dítě
muselo zůstat v nemocnici v období prvních šesti týdnů života, a to
o dobu hospitalizace.
Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke
změně základní a procentní
výměry důchodů. Základní výměra
se zvýší o 350 korun na 3 900 korun. Procentní výměra důchodu se
navýší o 1,3 % a navíc o pevnou
částku 300 korun.
Minimální mzda
Od 1. ledna 2022 se zvýší
minimální měsíční mzda z částky
15 200 korun na 16 200 korun
pro zaměstnance, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu

v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 korun
na 96,40 korun.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Od 1. ledna 2022 bude možné
osobám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek
na živobytí a doplatek na bydlení,
provést srážky z těchto dávek, a to
na úhradu pravomocně uložených
pokut za spáchané přestupky. Jedná se především o přestupky proti
veřejnému pořádku, proti majetku,
občanskému soužití a zanedbávání péče o povinnou školní
docházku. Spáchání přestupků
v těchto oblastech se týká nejen samotných příjemců těchto
dávek, ale také všech společně
posuzovaných osob, které nejsou nezaopatřeným dítětem.
O srážkách z dávek rozhoduje orgán pomoci v hmotné nouzi,
a to na základě informací obecního
úřadu obce s rozšířenou působností o spáchaném přestupku,
nebo uložené a včas nezaplacené
pokutě za spáchaný přestupek.
Ukončení dodávek energií
Ocitli jste se v situaci, kdy vám
váš dosavadní dodavatel energií
ukončil dodávky? Jste v režimu
dodavatele poslední instance?
Stanovil vám dodavatel poslední instance příliš vysoké zálohy
a nemáte dostatek financí k jejich
úhradě? Zvýšil vám současný dodavatel cenu a zálohy nebo vám
skončila fixace cen? Nevíte, jak
máte postupovat dál? Rozhodně není vhodné si na zaplacení
vysokých záloh půjčovat peníze
z rychlých půjček. Stát přislíbil
pomoc lidem, kteří se po přechodu k dodavateli poslední instance
ocitli v problémech s placením
nově
stanovených
vysokých
záloh. Pokud nevíte, co teď máte
dělat, jak se zorientovat mezi do-

davateli energií nebo na které sociální dávky byste mohli mít nárok,
můžete se obrátit na sociální pracovníky Magistrátu města Ostravy, kteří vám pomohou řešit i tyto
nečekané situace.

Další informace k řešení sociální situace vám může poskytnout sociální pracovnice Milada
Hutěčková, která má každou třetí
středu v měsíci v suterénu kulturního střediska Velké Polomi,
v době od 10 do 12 hodin, pravidelné konzultace, případně si můžete
sjednat schůzku telefonicky na
čísle 737 212 868, e-mailem
mhuteckova@ostrava.cz nebo
prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.
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Mít víru prostou, selskou a hlubokou

Oslavy sv. Václava.

Zdenka Vavra, nového polomského faráře, jste už možná potkali. Rodák ze Žiliny, který vyrůstal
v Trenčíně, a do Česka jej dovedla
vysokoškolská studia, se okamžitě
zapojil do života v obci, pořádá
a podporuje sousedská setkání.
Požádali jsme jej, zda by se mohl
čtenářům Bumerangu představit.
Jak dlouho v naší farnosti
působíte?
V této farnosti nepůsobím

dlouho. Otcem biskupem jsem byl
jmenován k 1. červenci letošního
roku. Farářem jsem ale už od roku
2007, kdy jsem byl vysvěcen.
Jakým způsobem funguje přesun farářů mezi jednotlivými farnostmi? Můžete si vybrat, kam půjdete?
To je asi spíš otázka na otce biskupa (smích). Z vlastní zkušenosti vím, že jsou chvíle, kdy člověk
potřebuje změnu, i co se týká
Zářijová sousedská snídaně na faře.

výkonu povolání v daném místě.
Máme tedy prostor k setkání
s otcem biskupem a rozhovoru
s ním, ale konečné rozhodnutí je
na něm. V mém případě se většinou jednalo o telefonický kontakt
nebo kontakt e-mailem, důvod je
prostý – covid 19.
Co máte na svém povolání či poslání rád? A co jsou
naopak pro faráře ty nejtěžší
chvíle?
Vždy mě těší, když vidím, jak
lidé nacházejí cestu k Bohu, ale
i k sobě samým. Mám nádhernou zkušenost z doby covidové,
kdy lidé, zvláště rodiče dětí, pro
mě byli velkou oporou. S jejich
pomocí jsme mohli ve farnosti
prožít nejenom krásné akce, ale
i situace, kdy se s nabídkou pomoci objevovali stále noví a noví
lidé. To pro mě byla obrovská
a radostná zkušenost. A co mě
trápí? Když vidím, jak je nejenom společnost rozdělená…
Každý máme své představy,
jak by to měl udělat ten druhý,
a zapomínáme na sebe. Vždy se
pak ptám v kostele: „Jak bys to
chtěl ty, Bože?“
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Dívala jsem se, že jste byl
farářem ve Spálově a na Hukvaldech, nevím, jestli je výčet
kompletní.
Výčet mých farnosti je velký.
Ale je to tím, že jsem devět let
působil v pohraničí, kde je nejenom nedostatek kněží, ale i málo
věřících. Vzpomenu alespoň některá místa: Kravaře, Kopřivnice,
Závišice, Odry a k tomu šest
obcí, Spálov a k tomu 12 kostelů,
tedy obcí, Hukvaldy… Nejsilnější
poznatky a největší impulsy jsem
dostával v pohraničí. Co se nám
tady zdá samozřejmé, o tom se
tam mluvilo jako o zázraku. Co
mě ale překvapovalo nejvíce,
byla skutečná soudržnost mezi
věřícími.

specifikovat.
Máte ještě nějaké další povinnosti, než je péče o svěřenou farnost?
Kromě Velké Polomi patří mezi
má poslání slavení mších svatých
s otcem biskupem Františkem na
biskupství. Toto vykonávám co
druhý den. Dále také mše svaté
v domově důchodců ve Frýdku
a slavení mších svatých pro řeholní sestry.
A ve volných chvílích, pokud
vám nějaké zbývají? Co rád
děláte?
Mezi mé záliby patří fotografování, četba dobré knihy, posezení
s přáteli ale i toulky přírodou.
Častokrát svůj volný čas věnuji právě přírodě, kde má člověk
možnost relaxu.

Existuje nějaká osobní výzva, související s vírou, kterou
byste chtěl naplnit?
Když jsem působil ve farnosti Vlkovice, chodilo tam na mši
svatou asi 11 lidí. Bylo ale až dojemné, jak tito lidé drželi spolu.
Povzbuzovali se a snažili se vytvářet společenství otevřené všem.
Jejich víra byla prostá, selská, ale
hluboká, a tohle je pro mě výzvou.
Vzpomínám si na jednu událost.
Mě a mého kaplana pozval jeden
starší pán na oběd. Bál jsem se
pozvání přijmout, protože jsem
Mše svatá
věděl, že je sám, nemocný a také
ze 17. listopadu 2021 v Dolní Lhotě.
se špatně udrží na nohou. Muž
Jak na vás naše farnost v po- ale naléhal a tak jsem pozvání
rovnání se všemi zmíněnými přijal. Když jsme s kaplanem na
působí? Už jen podle před- oběd přijeli, byl jsem v šoku. Nachozího výčtu máte opravdu jednou se objevili lidé, kteří chodili
s čím srovnávat.
do kostela a kteří celý oběd přiFarnost Velkou Polom za- pravili. Pak na kafe přišli další lidé
tím poznávám. I když jsem o ní a nakonec jsme u tohoto farníka byli
už před mnoha lety hodně slyšel úplně všichni, kdo jsme se v koste(smích). Dokonce zdejší mládež le potkávali. Prožili jsme společně
jezdila do Spálova na tábory! tři hodiny rozhovoru a společenství.
Jako každá farnost v naši diecézi Všichni! Takže výzva? Mít víru prosmá svá specifika, radosti a bolesti. tou, selskou a hlubokou!
Potřebuji ještě čas k tomu, abych
ji a všechno kolem dokázal lépe
Děkujeme za rozhovor.

Dění
na „hvězdném“
nebi
Covid kultuře nepřeje, takže
nepřeje ani nám Velkopolomským hvězdám. Nacvičovali jsme novou hru s názvem
Dokonalá svatba. Klasickou
anglickou komedii plnou záměn, ztřeštěných situací a lží,
jejichž síť je nakonec tak spletitá, že je lepší ji roztrhat než
rozplétat. A bohužel ji stále pouze nacvičujeme. Nepřechází
nás ale optimismus a naděje,
že už příští rok na jaře se spolu
zase všichni uvidíme, a i vy se
budete účastnit Dokonalé svatby Ráchel a Billa.
V polovině listopadu nás ale
zastihla i smutná zpráva. Opustil nás náš dlouholetý herecký
kolega, kamarád a v posledních letech věrný divák Mirek
Tvarůžka. Bude nám, hercům,
moc chybět.
Celý náš soubor přeje všem
čtenářům krásné Vánoce a spokojený nový rok.
Za Velkopolomské hvězdy
Tereza Kašingová (Mučková)

Mirek Tvarůžka
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Sezóna
jezdeckého klubu
Kalendář parkurových závodů
tohoto roku je u konce a nastává
krátká chvíle odpočinku od pilného a náročného tréninku. Při
ohlédnutí za letošní sezonou nás
všechny zahřeje pocit spokojenosti díky mnoha úspěšným výjezdům
doma i v zahraničí.
Celá sezona se nesla v závodním duchu. Každý víkend jsme
s našimi koňmi vyráželi na závody,
které se konaly jak u nás v Česku,
tak i v zahraničí. Letošní sezóna
u nás odstartovala kvůli pandemické situaci až ve druhé polovině
května, my jsme však zahajovali
sezónu už 7. května v polských
Jakubovicích. Tyto první závody
v sezoně byly pro náš klub
úspěšné, protože si Jakub Ludvík
hned odvezl první místo z finále.
Jakub Ludvík připsal klubu také
několik dalších vítězství v seriálu závodů Českého skokového
poháru i v jiných významných
závodech.
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Vrcholem každé sezóny jsou velkých koní, Emil Ludvík ji na jaře
pro nás mistrovství České repub- zapůjčil svého koně Kyanu s cílem
liky, a to v různých věkových kate- dostat je na Mistrovství ČR dětí na
goriích. První mistrovské klání se velkých koních. To se konalo pokonalo v nedaleké Olomouci, od slední srpnový víkend v pražské
15. do 18. července, kde bojova- Chuchli. Jezdkyně se s novým
li o medaile senioři. Náš Jakub koněm rychle sžila a během
Ludvík s klisnou Christin dostal chvíle měli splněnou kvalifikaci do
nominaci do severomoravského družstev. V mistrovské premiéře
družstva, se kterým vybojovali mezi velkými koňmi obsadila
v silné konkurenci bronzovou me- Valentýna se svým družstvem
daili. Dále se o mistrovské me- 7. příčku.
Dalšími velmi důležitými zádaile bojovalo ve středočeských
Zduchovicích v pony kategoriích. vody bylo finále Českého poháDo severomoravského družstva ru 2021 pro pony. Na toto finále
vybrali i naši 13letou Valentýnu sbírali jezdci po celý rok body
Holušovou, která se svým v kvalifikačních závodech. Naponíkem Larchym předváděla sbírání dostatečného bodového
vynikající výsledky. Nejen ona, zisku nebylo pro naši Valentýnu
ale i další členové tohoto druž- příliš velkou překážkou, tak se
stva (Anna a Václav Humplíkovi mohla finále zúčastnit opět se
a Viktorie Špurková) přijeli na svým poníkem Larchym. Mezi
tento meeting ve vynikající formě dvacítkou nejlepších jezdců z
a po dvou kolech, ve kterých ne- Česka předvedla dvě bezchybná
zatížili družstvo jediným trestným kola, která ji vyhoupla na úžasné
bodem, si tak zaslouženě odvez- 2. místo. Během letošní sezóny
li zlatou medaili z Mistrovství ČR. náš klub reprezentovalo i několik
Jelikož tato nadějná jezdkyně dalších členů, nejčastěji Kristýpostupně přechází do kategorie na Nováková, Eva Petrželková
a Adéla Bystroňová.
Úspěšná jezdkyně Valentýna Holušová.
Každá úspěšná dvojice také
jednou stála úplně na začátku
a učila se od nuly. Proto jsme rádi,
že mezi nás přibyly dvě nadějné jezdkyně, Sofie Chlebounová
a Tereza Gajovská, které v říjnu
absolvovaly své první neoficiální
závody a v blízké době budou skládat zkoušky základního výcviku
jezdce.
Poděkování patří všem, kteří
stojí za naším klubem a podporují
nás v našem sportu.
Magdalena Ludvík,
Jezdecký klub Velká Polom

Bumerang 44 . 12/2021

15
Sportovci
TJ Velká Polom
hodnotí jubilejní
sezónu
Touto cestou chceme alespoň
v několika bodech zhodnotit uplynulou, pro nás jubilejní sportovní
sezónu. V letošním roce jsme
oslavili 110 let od založení Sokola a také 70 let oddílu kopané.
•
Přes složitou covidovou
situaci a všechna omezení se
v letošním roce dařilo sportovat hlavně ve venkovních prostorách a na podzim dokonce
proběhl i odkládaný šachový tur-

Proč se
recyklují nefunkční
zářivky a jiná
elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že
vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která
je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o tři až pět
miligramů rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může
tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše
zdraví. Druhým důvodem je
opětovné materiálové využití,
jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další
výrobě se šetří přírodní zdroje
surovin.

naj mládeže.
dalšího sportovního vyžití pro
•
Mnohem
důležitější mladá děvčata.
než výsledky soutěží, je stále
narůstající zájem o sportování
Chtěl bych jménem výboru
hlavně u dětí. O tom svědčí jak TJ touto cestou poděkovat všem
množství žákovských družstev sportovním nadšencům, rodičům
kopané, tak i stále rostoucí počty a funkcionářům za jejich pomoc
trénujících dětí.
při vytváření podmínek ke spor•
V letošním roce se díky tování, a hlavně pak trenérům
tenistům a volejbalistům podařilo dětí a mládeže za jejich nedocezprovoznit volně přístupné hřiště nitelnou práci. Dovolte mi vám
na volejbal, které začali pravidel- všem popřát v rámci možností
ně využívat další mladí sportovci. klidné a aktivní prožití vánočních
•
Na podzim zahájil činnost svátků jakož i šťastný a úspěšný
kroužek odbíjené. Pod vedením rok 2022.
Barbory Strnadové a Venduly
Za výbor TJ Velká Polom,
Kozykové se učí žačky naší školy volejbalovým dovednostem.
Petr Zděblo
Po velmi dlouhé době se tak
znovu podařilo vytvořit možnost

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, který tyto služby
zajišťuje i pro Velkou Polom.
Obyvatelé tak mohou nejen
nefunkční světelné zdroje, ale
i další elektrozařízení, zdarma
odevzdávat na sběrných místech, a to na obecním úřadě,
obecním dvorku a v obchodě,
nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP
sváží světelné zdroje a další
vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které
jsou z nich pro opětovné použití
získávány druhotné suroviny,
zejména kovy, plasty a sklo.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
z recyklovaných plastů jsou
vyráběny např. zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a sklo
se používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMP
se vloni recyklovalo 587 tun
použitých světelných zdrojů a téměř tři tisíce tun malých a velkých

elektrozařízení. Díky EKOLAMP
se podařilo opětovně využít
přes 90 % materiálů ze všech
sebraných elektrozařízení. To
je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých
domácností nerecykluje a menší
elektrozařízení včetně úsporných
žárovek hází do komunálního
odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se
kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci
tuto situaci změnit. Více se o
problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími
elektrozařízeními dočtete na www.
ekolamp.cz.
Zdroj textu www.ekolamp.cz
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Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022
Moravskoslezský kraj plánuje v polovině
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí
prokázat jejich zájem.

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.
Dotazník najdete na adrese:
https://1url.cz/@kotliky4
Čím více zájemců se přihlásí, tím více
finančních prostředků bude mezi občany
kraje rozděleno.

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace údaje, místo výměny kotle a typ kotle,
který si chcete z dotace pořídit (jedná se
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje
Včetně příspěvku
budou použity výhradně pro účely
Podpora
Nový zdroj tepla
Moravskoslezského
podání krajského projektu na MinisterEU (v Kč)
kaje (v Kč)
stvo životního prostředí.
Tepelné čerpadlo
130 000
137 500
Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat
Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

Plynový
kondenzační kotel

100 000

107 500

na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy
k podání žádosti, termín odeslání žádosti
v elektronické podobě apod.)

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.
Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:
- žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

kotliky@msk.cz

595 622 355
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Veselé vánoční
slití oleje
Uklizený a nazdobený byt,
svítící stromeček, tóny koled
– a také syčení oleje a vůně
smaženého kapra a dalších
tradičních dobrot. Vánoce jsou
zkrátka čas, kdy v kuchyni olej
teče proudem a po řízku s chutí
sáhne i zapřisáhlý vyznavač
zdravého stravování. Pokud olej
už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná
doba začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli
náhle řešit ucpaný odpad v ku-

Obecní dvorek
v zimě funguje
v omezeném
režimu
V zimním období, tedy od
začátku prosince do konce března, bude obecní dvorek otevřený
jen ve vybrané soboty – 18. prosince, 15. ledna, 12. února a 12. března. Navštívit jej můžete od 8
do 11 hodin. Na obecní dvorek
můžete odkládat objemný a nebezpečný odpad a elektroodpad.
Slouží však pouze pro občany
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chyni či na toaletě nebo havárii
odpadního potrubí v celém domě.
A věřte, že ani příroda není zvědavá na ty spousty oleje ze všech
domácností, které by se na ni
přes odpadní vody valily. Abyste
tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou
PET lahev s víčkem a zbylý olej
z kuchyně místo do odpadu přelít
do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny filety z kapra
nebo hory křupavých řízečků, až
vám z vánočních vinných klobás
zbyde jen mastný pekáč potažený
vrstvou sádla a šťávy z masa
nebo až o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke

s trvalým pobytem ve Velké Polomi.
V omezeném množství a za
úplatu můžete přivézt také stavební
suť. Na obecním dvorku naleznete
i kontejner na použitý potravinářský olej. Ten je nutné přivézt
nebo přinést v PET lahvi. Naopak
zde nemůžete odložit staré použité
pneumatiky. Pro ně jsou určená
speciální svozová místa. Jejich
seznam najdete na stránkách obce
www.velkapolom.cz.
Svoz běžného domovního
odpadu bude probíhat tak, jak
jsme zvyklí, tedy rozdělený na
sudé a liché týdny. Týdny na
přelomu roku na sebe navazují,

kapce, a uvidíte, že po svátcích
máte PET lahev plnou. A přidat
můžete i zapomenutý kus pevného tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě
od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního
slévání použitého oleje tak
můžete přidat i tradici povánoční
procházky k olejové popelnici
s naplněnou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění
pustilo s vámi. My vám slibujeme,
že se postaráme o to, aby naše
popelnice ani o svátcích, ani
v novém roce nikdy nepřetekly.
TridimOlej.cz

takže neočekáváme žádné změny
či přizpůsobení, které jsme dělali
na začátku letošního roku. Svoz
bioodpadu začne zase v průběhu
dubna. Sledujte naše webové
stránky, kde vás o všem budeme
informovat.
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Doplňovačka
Staví se soused na kus řeči a vidí, že se známý ohání v kuchyni.
			
„Ty vaříš?“
											
„Jo. Jenže jsem poslal včera večer ženu do sklepa pro brambory a ještě se nevrátila.“				
		
„A sakra!“ vyděsí se soused, „co budeš dělat?“									
Odpověď najdete po doplnění odpovědí ve vyznačeném sloupci.

1. Nejvyšší vrchol katastrálního území Velká Polom (371 m.n.m.).							
						
2. Jméno českého malíře, který se narodil ve Velké Polomi a je pochován na místním hřbitově.			
										
3. Třetí největší krajské město České republiky.									
				
4. Pod které okresní město náležela Velká Polom v letech 1896 až 1960.						
							
5. Příjmení katolického kněže, který od roku 1841 působil ve Velké Polomi, kde roku 1876 zemřel.		
											
6. Název ulice, která vede souběžně mezi ulicemi Pionýrská a Lihovarská.						
							
7. Jak se nazývají schody u kulturního střediska.									
				
8. Společnost, která realizuje výstavbu splaškové kanalizace ve Velké Polomi v roce 2021.			
										
9. Název nově pojmenované ulice, který schválilo Zastupitelstvo obce Velká Polom dne 29.září 2021.		
											
10. Název ulice vedle nového hřbitova, kde stojí 11 rodinných domů.						
							
11. Nejvyšší hora České republiky.											
		
12. Jaká instituce sídlí na adrese Velká Polom, Opavská č.p. 137. 						
						

PF 2022

přeje vedení a zaměstnanci
obce Velká Polom

Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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