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CO NOVÉHO U NÁS VE VELKÉ POLOMI?
Vážení občané, dovolte, abych vás
i tentokrát stručně informovala o některých věcech ze života naší obce
(ráda a často říkám ...vesničky mé střediskové…) a jako obvykle vás budu
především informovat o investičních
aktivitách, příp. větších opravách obecního majetku.
Pustili jsme se do estetizace objektů
v našem podnikatelském areálu. Protože areál je tak trochu
mimo, je jen málo občanů, kteří
sledují, co se tam děje, a ani
nevědí, že s jeho provozem je
spojena spousta starostí a problémů. Proto jsem se rozhodla
tentokrát na toto téma napsat
trochu více a zasvětit vás do
některých skutečností. Asi málokdo z vás ví, že nájemní prostory využívá více jak 30
podnikatelských subjektů, od
malých drobných živnostníků až po společnost, která zaměstnává desítky lidí.
Hlavní vstupní bránou projede denně několik desítek aut.

Když jsme areál převzali, byl tak trochu
v žalostném stavu, stále jsme něco opravovali (okapy, střechy, cesty), ale z dotace
MMR se podařilo komplexně opravit i dva
objekty a obslužnou komunikaci. I samotní
nájemci se snaží modernizovat užívané prostory, vyměňují okna, řeší fasády, posílení
příkonu el. energie, topení a jiné záležitosti,
samozřejmě po dohodě s obcí a někdy

i s možností následného zápočtu vynaložených nákladů oproti nájmu. I takto podporujeme podnikání a společně se snažíme
o modernizaci celého areálu. Stále však je

hodně co vylepšovat.
A tak si kolega, místostarosta Ing.
Chudoba, vzal
za svůj úkol
realizovat informační systém, a to nejen
s ohledem na zákazníky a obchodní partnery podnikatelů, ale i s ohledem na bezpečnost – pro lepší orientaci hasičů, příp.
záchranářů. Areál je rozsáhlý, objekty mají
čísla popisná, nicméně je stále vžito „staré
a zaužívané“ značení jednotlivých budov.
Každý objekt je nyní zřetelně označen,
u hlavního vstupu je umístěna cedule
s názvy firem, které v daném objektu působí. U hlavního vjezdu do areálu jsme instalovali orientační tabuli s označením
všech objektů v areálu a na oplocení dali
další informační tabuli se seznamem
všech nájemců, vedle jsou umístěny poštovní schránky. Opravili jsme objekt vrátnice, přední oplocení areálu a kotec pro

Pokračování na str. 2

Dotace Moravskoslezského kraje naší obci
V tomto roce přispěl Moravskoslezský kraj naší obci
hned v několika oblastech.
Dotace na obnovu památníku obětem 2. světové války
ve výši 40.000 Kč
Moravskoslezskému kraji záleží na válečných hrobech a pietních místech na území kraje.
Každoročně poskytuje finanční
dotace na zabezpečení péče a
jejich údržbu s cílem udržovat
tato místa v důstojném a poznatelném stavu. Obec Velká Polom
využila na začátku letošního roku možnosti získat individuální dotaci
a získala finanční prostředky na pietní místo nacházející se v parčíku u obecního úřadu. Památník obětem 2. světové války byl vystavěn v roce 1958, po celou dobu jeho existence nebyly
provedeny opravy většího rozsahu. Vlivem negativních klimatických
podmínek a působením stékající vody došlo v průběhu let ke korozi
a drolení materiálu a následným prasklinám na památníku. Povrch
památníku byl napaden biologickými organismy, které prorostly ma-

teriálem a způsobily v něm trhliny.
Obnova
plastiky spočívala v očištění
od bio organismů, zvětralá místa betonu byla zpevněna. Vystupující železné
části byly chemicky ošetřeny a tím došlo ke stabilizaci celé plastiky.
Trhliny a praskliny byly injektovány a doplněny opravným tmelem.
Použitý opravný tmel má stejnou strukturu a barevnost jako plastika, proto na závěr došlo jen k barevné retuši a ošetření biocidním
postřikem a hydrofobním nástřikem. Celkové náklady opravy památníku činily 64.900 Kč. Z rozpočtu obce bylo vyčleněno 24.900
Kč. Oprava památníku byla dokončena v září 2016. Měli bychom si
připomínat osudy těch, kteří prošli peklem druhé světové války, přispěli k tomu, že nacismus a fašismus skončil na smetišti dějin. Každoročně uctíváme památku a čest hrdinů padlých při osvobozování
naší republiky. Nezapomínejme jména těch, kteří za naši svobodu
položili to nejcennější – svůj život, važme si jejich obětí a mysleme
na jejich poselství.
Pokračování na str. 4

Pokračování ze str.1
hlídacího psa. Tato část již odpovídá požadovanému standardu. Výsledný efekt je
mimořádný. V průběhu prázdnin za pomoci
brigádníků bylo vyčištěno nejbližší okolí
areálu – prostor kolem oplocení. Rádi bychom každým rokem opravili některý z dalších objektů – je nutno vyměnit postupně
okna, oplechování, hromosvody, objekty zateplit a opatřit novou fasádou. Jedná se
však o rozsáhlé plochy s vysokými finančními nároky, proto budeme muset postupovat po etapách.
A teď k dalším aktivitám. Bytový dům
č.p. 100 (pod farou) byl zavlhlý, obrátili

jsme se proto na odbornou firmu, aby tento
problém řešila. Byla provedena opatření
k odstranění vlhkosti a navíc oklepána venkovní omítka (sokl), aby objekt mohl proschnout. Po prověření míry vlhkosti byl
dům letos zateplen a opatřen novou fasádou a novými vstupními dveřmi.
Na letní měsíce jsme připravili výstavbu
haly – zastřešení víceúčelového hřiště u ZŠ.

Veřejnou zakázku získala společnost Beskydská stavební, a.s., Třinec, z čehož máme
radost. Zkušenosti s touto stavební firmou
máme dobré, navíc se jedná o dost netypickou stavbu.

se s člověkem,
který nám během
osmiletého působení přirostl k srdci
a vykonal pro nás
mnoho dobrého.
I on se těžce loučil
a děkoval. Za
krásná léta, strávená u nás, za dobrou spolupráci a za
vše dobré, co se
mu od nás dostalo.
Za obec jsem se
s ním rozloučila i já.
Také jsme vysoutěžili firmu na realizaci
návsi, a to společnost SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Brno. Doufejme, že si s touto
zajímavou a nestandardní zakázkou poradí
a my budeme s výsledkem spokojeni.
Jistě jste zaznamenali aktivity kolem
nově zrekonstruovaného objektu sokolovny. Koncem května jsme dokončili terénní a zahradní úpravy. Ze strany cizích
návštěvníků (hovořím především o starostech a zastupitelích obcí) se setkáváme
s velmi pozitivním ohlasem, někteří otevřeně říkají, že nám závidí, co jsme dokázali.
Doufejme, že se nám společně podaří
zachovat toto dílo v patřičné kvalitě co
nejdéle.
Také jsme vyměnili vstupní dveře v základní škole, které byly v důsledku velké
frekvence procházejících již v nevyhovujícím technickém stavu.
Hodně času i energie věnujeme přípravě všech podkladů k získání dotace na
kanalizaci – tomuto tématu věnujeme více
prostoru na jiném místě (viz str. 5).
Vážení a milí
spoluobčané,
možná
víte,
možná nevíte,
že nás opustil
administrátor
naší farnosti,
P. Mariusz Banaszczyk.
Biskupským
dekretem byl
vyslán do Zlatých Hor. Loučili jsme se
s ním nejen na mši svaté, ale sešli jsme
se na farské zahradě v neděli 3. července
i s občany ostatních obcí farnosti (Horní
Lhota, Dolní Lhota, Čavisov) a se všemi,
kteří chtěli vyjádřit poděkování a rozloučit

Darovali jsme mu knihu o Velké Polomi
a nástěnné skleněné hodiny s reliéfem
naší fary a kostela, aby měl na nás trvalou vzpomínku.
17. července na nedělní mši svaté jsme
přivítali nového pana faráře, administrátora
farnosti, P. Mgr. Radka Drobisze. Představil se nám, pozdravil farníky, povyprávěl
o svém životě, zkušenostech z předešlých let a vyjádřil radost, že může působit právě u nás. Věříme, že i on bude u nás
spokojený a že nás čeká velmi dobrá spolupráce v mnoha oblastech. K farnosti se
váže ještě jedna významná zpráva – po
dlouhých letech provozu byly opraveny varhany (i za finančního přispění obce). První
koncert připravuje Ing. Pavlík na 10. září –
varhanní koncert Petra Čecha.
Ing. Ludmila Bubeníková,
starostka obce
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SOKOLOVNA A JEJÍ OKOLÍ
Uplynulo již osm měsíců od doby,
kdy jsme v závěru loňského roku s vypětím všech sil dokončili rekonstrukci
naší sokolovny. Po jejím slavnostním
otevření v únoru 2016 se hned konalo
i několik plesů a rodinných oslav. Rovněž se dobře „rozjela“ restaurace Gól
s novým nájemcem.
Nedokončené zůstalo pouze okolí sokolovny včetně prostoru mezi sokolovnou
a fotbalovou tribunou. Čekali jsme na příznivé klimatické podmínky, a tak jsme se
na jaře pustili do úprav venkovního terénu
a v průběhu května je dokončili. Dle návrhů architektek Doc. Ing.
Peřinkové PhD. a Ing. Hlostové byly realizovány závěrečné zemní
práce včetně úpravy a výsadby stromů a zeleně. Bylo rovněž upraveno a rozšířeno stávající parkoviště, bylo nově vybudováno workoutové hřiště pro širokou veřejnost a byl vyřešen a vybaven prostor pro

posezení mezi sokolovnou a tribunou i pod novou venkovní terasou
restaurace, včetně terasy samotné.
Tělovýchovná jednota realizovala za vydatné finanční podpory
obce svůj letitý sen – umělé zavlažování trávníku fotbalového hřiště.
V době, kdy čtete tyto řádky, se dokončuje zastřešení víceúčelového
hřiště u ZŠ, tím se výrazně prodlouží doba využívání tohoto hřiště na
celoroční provoz. Bude tak završen celý proces tzv. revitalizace a estetizace okolí sokolovny a navazujícího sportovního areálu.

Jako častý účastník fotbalových utkání vnímám ohlasy návštěvníků
našeho sportovního areálu. Zejména komentáře a reakce hostů (mimopolomských návštěvníků) jsou obzvlášť příznivé a pochvalné. Často

jsem slyšel i upřímné výpovědi, že nám takový areál doslova závidí.
Přesto i z jejich řad zaznívají kritické poznámky a údiv nad některými skutečnostmi, které vypozorovali. Jako největší nešvar vnímají
bezprizorní pohyb dětí, mládeže a někdy i psů v celém areálu. Abychom si dobře rozuměli, pohyb dětí a mládeže na hřiště a okolí určitě
patří. Kde jinde by to bylo žádoucí? Ale pohyb po prostorách zamknuté tribuny, pohyb po právě upravených (ohraničených) plochách
a záhonech s květinami, pohyb a poskakování po vyjíždějících tryskách umělého zavlažování, lezení malých dětí po prvcích workoutového hřiště bez dozoru (dle provozního řádu je možno používat bez
dozoru až od 14 let), volný pohyb psů jako na nějakém kynologickém
cvičišti, to vše za tichého přihlížení rodičů! Tak tyto postřehy a podněty jsou určitě zarážející a k zamyšlení, že s tím nic neděláme.
To jsou jistě pro nás všechny nepříjemné poznatky, ale bohužel
pravdivé, jak jsem měl možnost osobně na vlastní oči několikrát vidět.
Mrzí mne, že to někteří rodiče našich malých návštěvníků takto nevnímají. Jsem si vědom toho, že existují různé výchovné metody podporující samostatnost dětí, ale i tyto systémy by měly mít nějaká
pravidla a hranice, které nedovolí dělat vše, co si děti zamanou, obzvlášť když je to na úkor někoho jiného.
Proto bych rád touto formou na vás, rodiče, apeloval, abyste
v rámci svých rodičovských autorit zasáhli a nedopustili případná zranění svých dětí a samozřejmě abyste přispěli svým dílem k tomu, aby
nedocházelo k postupné devastaci nově vybudovaných věcí a zařízení. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Přiznám se, že jako bývalému dlouholetému předsedovi tělovýchovné jednoty mi
dělalo a ještě dělá moc dobře u srdíčka, že
proces revitalizace víceúčelového zařízení
(obnova staré sokolovny a jejího okolí) byl
takto úspěšně dokončen a sen bývalých
i současných členů TJ, ale i ostatních občanů byl uskutečněn. Vím, že lidská paměť
má takovou vlastnost, že ráda rychle vytěsňuje staré, špatné, škaredé a nepříjemné
věci. Neměli bychom však zapomínat, jak
sokolovna včetně jejího okolí ještě před
rokem vypadala. Občas si to připomeňme
a porovnejme s tím, co máme k dispozici
nyní. Teď už záleží pouze na nás všech, jak
si tato zařízení budeme užívat, jak se k nim budeme chovat, aby nám
vydržela v dobrém stavu co nejdéle.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce
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RYCH LÁ ROTA trochu jinak
V obecním zpravodaji vás, občany, průběžně seznamujeme s nejdůležitějšími novinkami, záměry a cíli do budoucna,
ale také s věcmi a událostmi, které se v naší obci udály v poslední době, někdy i v době dřívější. Když jsem zalistoval několika posledními čísly, uvědomil jsem si, že jsem se ještě nikdy
nedočetl nebo nedověděl něco bližšího o skupině obecních zaměstnanců, obecní četě, kterou většinou všichni známe pod
slangovým názvem „rychlá rota“.
Dovolte mi proto, abych vám tento kolektiv spolupracovníků trochu více přiblížil a seznámil vás s jeho činností na obci, aby to nebyl
pro vás jen neznámý pojem.
Při vyslovení pojmu obecní četa nebo rychlá rota si většina občanů
vybaví činnosti, s kterými se nejčastěji setkává. V létě je to především
sekání trávy na veřejných plochách, vybírání odpadkových košů, zametání chodníků, v zimě pak hlavně úklid sněhu a sypání chodníků.
Tento pohled by byl velice povrchní a jednostranný.
Vedle výše zmíněných činností četa dále zajišťuje běžnou údržbu
vozového parku v majetku obce,
drobnou údržbu a opravy nemovitostí v užívání obce. Málokdo ví,
že jen v obci je to 15 budov a dalších 14 budov se nachází
v našem podnikatelském areálu v
ulici Hradská (bývalé sklady CO
směr Horní Lhota). Četa rovněž
zajišťuje v rámci své působnosti
materiálně technické zásobování
související s majetkem obce, spolupracuje při realizaci činností
v rámci systému odpadů v obci,
spolupracuje při revizích, kontrolách a prohlídkách vyhrazených
technických zařízení včetně odstraňování zjištěných závad, dále spolupracuje a koordinuje činnosti při periodických revizích a kontrolách ručních hasicích přístrojů a hydrantů, včetně doplňování na

všech pracovištích obecního úřadu a v dalších objektech. Dle pokynů odborné osoby na úseku vodovodů a kanalizací četa zajišťuje odběry vzorků a jiné
související činnosti (obecní ČOV, kanalizační výusti), zajišťuje provoz a údržbu rybníku dle provozního řádu. Četa dále provádí úklid
v objektech, kde sídlí zaměstnanci obce, případně v dalších objektech, kde vykonáváme technickou správu, zajišťuje a organizuje činnosti související s předáváním prostor třetím osobám, vykonává
dohled při užívání prostor třetími osobami, zajišťuje činnosti spojené
s dohledem při provozování sportovního areálu v obci (objekt sokolovny, objekt zázemí a přilehlé
venkovní plochy).
Tento přehled činností
obecní čety není ještě úplný,
mnohdy to jsou navíc jednorázové a neplánované akce. Vyjmenoval
jsem jen to
nejdůležitější, abych vám částečně demonstroval skutečně
široký záběr obecní čety, jejíž
činnost je pro naši obec skutečně velmi potřebná a nezbytná, i když to tak veřejnost
mnohdy nevnímá.
Vedení obce si je vědomo,
že členům obecní čety musíme ještě vylepšit zázemí a zlepšit pracovní podmínky, takže plánujeme opravit hospodářskou budovu na
obecním dvorku včetně vybudování odpovídajících šaten a patřičného sociálního zařízení. Doufáme, že to stihneme ještě letos.
Dovolte, abych vám představil ty, o kterých tento článek je, a zároveň jim tímto poděkoval za jejich obětavou, potřebnou a užitečnou
práci pro nás všechny, bohužel někdy veřejností nedoceněnou. V současné době má obecní četa sedm pracovníků, z toho jeden zajišťuje
rozvoz stravy pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, tedy základní
školu. Jedná se o tyto zaměstnance obce: Dagmar Benediktová,
Alena Marková, Jaroslav Bubeník, Jan Peřina, Pavel Válek, Pavel
Hampl a Miroslav Rychtar. Ještě jednou díky.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce

Pokračování ze str.1
Dotace z programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje
2016(RRC/02/2016)“ na projekt „Zastřešení víceúčelového hřiště ZŠ Velká Polom“
ve výši 300.000 Kč
Moravskoslezský kraj vyhlašuje každoročně podmínky tohoto programu s cílem
podporovat realizaci rozvojových
záměrů obcí za účelem rozvoje
obcí v mnoha oblastech (tělovýchova, kultura, zařízení zdravotnická a zařízení sociální péče,
veřejná prostranství, výstavba
komunikací, vzdělávání a poradenství atd.). Obec Velká Polom
podala na začátku roku žádost o
dotaci na projekt „Zastřešení víceúčelového hřiště ZŠ Velká
Polom“, jehož realizací dojde k rozšíření nabídky sportovního vyžití v obci.
Stávající víceúčelové hřiště, umístěné v areálu školní zahrady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Velká Polom, je využitelné za příznivého po-
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časí, protože mokrý
povrch otevřené
plochy není bezpečný. Zastřešením vznikne další sportovní zařízení využitelné téměř po
celý rok. Zvýší se komfort a bezpečnost uživatelů a samozřejmě také kapacita pro tělovýchovnou činnost v obci. Celkové náklady realizace projektu činí 5.731.270,33 Kč. Moravskoslezský kraj podpoří projekt
částkou 300.000 Kč.
Dotace pro jednotky SDH obcí – pořízení nového dopravního automobilu ve výši max. 225.000 Kč
Moravskoslezský kraj za účelem zajištění a zvýšení akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasičů na území svého kraje vyhlásil podmínky individuálního dotačního programu, který podpoří jednotky SDH
v pořízení dopravního automobilu pro svoji činnost. Navázal tak na program vyhlášený Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, který podporuje pořízení dopravního
automobilu pro jednotku SDH ve výši 50 % pořizovací ceny tohoto automobilu, max. do výše 450.000 Kč. Projekt je v realizaci, nový automobil
získá jednotka SDH naší obce koncem roku 2016, příp. začátkem roku
2017. Očekávané náklady projektu činí cca 900.000 Kč, Moravskoslezský kraj podpoří nákup automobilu ve výši 25 %, max. částkou
225.000 Kč.
Ing. Pavlína Mučková a Mgr. Sabina Luzarová

Je to už řadu let, kdy jsme začali třídit odpad. Chvíli trvalo, než jsme si zvykli třídit plasty, sklo, papír a postupem času i kovy, elektrozařízení, šatstvo. Poslední novinkou v separování odpadu je separace bioodpadu a podle informací svozové společnosti je naše obec v čele žebříčku co do množství.
Lidská společnost produkuje velké množství odpadu se stále rostoucí tendencí. Podle informací z různých školení patří Česká republika k velmi
ukázněným, daří se nám vytřídit něco přes 70 % odpadů. Třídění odpadu přináší nejen možnost jeho dalšího využití, ale je také cestou k ochraně
životního prostředí.
Spousta z Vás zajisté zaregistrovala, že se připravuje nový zákon o odpadech, který přinese větší tlak na třídění odpadů a tím i na snížení množství směsného komunálního odpadu. Co to bude pro nás znamenat? Např. zelená nádoba, která je dnes u každé nemovitosti v obci, bude čím dál
menší. Proto je velmi dobré, že pro naše děti je už třídění odpadů běžné, vidí to (většinou) doma, vychovávají je k tomu ve školských zařízeních.
Přesto nás stále překvapuje, že se setkáváme v nádobách na tříděný odpad s odpadem, který tam nepatří. Poslední zkušenost jsme zaznamenali při předávání elektroodpadu, kde jsme v nádobě našli boty a stavební odpad. Žádáme občany, aby, když už přinesou do místa sběru vytříděný odpad, dali tento do kontejneru, který je pro odpad určen. Děkujeme.
Ing. Pavlína Mučková, tajemnice OÚ

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

Zahájili jsme školní rok 2016-2017
Svoz velkoobjemových odpadů,
nebezpečných odpadů a elektrozařízení

Sobota 10. 9. 2016
od 8 do 11 hodin
autobusové stanoviště v ul. 9. května
Tímto Vás žádáme, abyste na veřejné ploše neodstavovali svá vozidla. Může se stát, že budou odtažena.

K ANAL I ZAC E -

Prázdniny utekly jako voda a my jsme zahájili nový školní rok.
I v tomto školním roce v naší škole došlo k nárůstu počtu žáků. Do
mateřské školy nastoupilo 98 dětí. Po odhlášení několika dětí
o prázdninách se nám v naší školce uvolnilo místo. Pokud tedy
budete mít zájem o přihlášení dítěte, rádi Vám vyhovíme.
Prvního září jsme přivítali 50 prvňáčků a celkem na prvním stupni
školu navštěvuje 220 žáků. Na druhém stupni nám přibyla jedna
nová třída a nastoupilo nám 160 žáků. Školní družina je maximálně
vytížena 120 dětmi. Chtěl bych touto cestou poděkovat zřizovateli
(Obec Velká Polom), který nám pro letošní školní rok o prázdninách
vybudoval zastřešení našeho multifunkčního hřiště. Díky tomu se
nám otevírají nové možnosti využití. Za děti ze školky, žáky ze školy
i zaměstnance celé organizace děkuji.
Mgr. Tomáš Olivka, ředitel ZŠ a MŠ Velká Polom

NÁŠ N E JV ĚT Š Í PROJ E KT

Vážení spoluobčané, několik let vás
pravidelně informujeme, že připravujeme velký projekt, výstavbu kanalizace.
V lednu byla naše žádost zaregistrována
u poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu
jsme řešili smlouvy na administraci projektu,
uzavřeli jsme příkazní smlouvy na výběr TDI
(technický dozor investora), což je velmi důležitá funkce u tak velké akce, také na výběr
koordinátora BOZP a výběr dodavatele stavebních prací. Společnost PROJEKT 2010,
s.r.o., Ostrava dokončuje realizační projektovou dokumentaci, která je pro výběr zhotovitele podmínkou. U společnosti PPS Kania,
s.r.o. Ostrava jsme objednali vypracování PD
na „domovní“ přípojky k objektům v majetku
obce, jako jsou škola, kulturní středisko, OÚ
a mnoho dalších.
I vás, občany i majitele firem, čekají úkoly
v této oblasti. Ke každé nemovitosti musí být
vypracována jednoduchá projektová dokumentace, musí být k dispozici vyjádření vlastníků inženýrských sítí, sousedů apod.
Výsledkem musí být územní souhlas, který
vydá náš stavební úřad a na základě kterého
je možno domovní přípojky realizovat. Obec
v rámci projektu zajistí výstavbu hlavních řadů
a odbočky k nemovitostem ve veřejné části,
tedy k hranicím soukromých pozemků. Domovní přípojky na soukromých pozemcích si
řeší každý vlastník nemovitosti (příp. nájemce
objektu) samostatně. Trasy odboček jsou plánovány v místech napojení, které občané
označili ve Smlouvě o odvádění odpadních

vod.. Smlouvy jsou v novém provedení k podpisu na obecním úřadu (informace pro ty, kdo
ještě smlouvu nestihli uzavřít).
Dá se však předpokládat, že údaje nebudou vždy úplně přesné a bude tedy nutná koordinace mezi vlastníkem nemovitosti,
zpracovatelem podkladů pro vydání územního
souhlasu a zpracovatelem projektové dokumentace pro realizaci výstavby kanalizace
v obci. Je na zvážení každého, jak k této záležitosti přistoupí. Je samozřejmě možné, aby si
každý našel projektanta sám, příp. vypracoval
vše ve vlastní režii (pokud je k takovéto činnosti oprávněn). Těm, kteří si s danou věcí nebudou vědět rady, a s ohledem na očekávané
technické a jiné problémy, doporučujeme spolupracovat se společností PPS Kania, s.r.o.,
která vám spolupráci nabídne a vše kolem vydání územního souhlasu zajistí. Předpokládaná cena za vypracování jednoduché PD
a zajištění inženýrské činnosti na jednu domovní přípojku je cca 6 tisíc Kč. Tato firma
v rámci spolupráce se zpracovatelem realizační dokumentace bude mít k dispozici parametry, týkající se řadů a odboček. Jejich
pracovníci budou vybaveni průkazkami, aby se
mohli prokázat, že se jedná skutečně o zástupce firmy PPS Kania, s.r.o. Ostrava. Pro
usnadnění jednání v této věci v případě více
vlastníků nemovitostí bude možné zplnomocnit jednoho zástupce, který vás bude v jednáních zastupovat.
Protože nás všechny čekají také výdaje
na samotnou realizaci přípojek, rada obce

zvažovala, jak občanům ulehčit očekávaný
postup. Také navrhla zastupitelstvu obce
schválení finančního příspěvku na zajištění
územního souhlasu (vypracování PD a IČ).
Příspěvek bude mít charakter dotace, proto
jsme připravili i Podmínky dotačního programu „Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom 2017 –
2019“, které upravují zásady a postup pro
získání dotace. Tato bude omezena takto:
max. výše 50 % uznatelných nákladů, min.
250 Kč, max. 3.000 Kč. Dotační podmínky
budou zveřejněny, takže je budete mít k dispozici. Příspěvek i dotační podmínky zastupitelstvo obce na svém zasedání 22.8.2016
schválilo.
Vážení občané, čeká nás největší projekt
v historii této obce. Neodkládejte řešení této
věci a snažte se připravit vše tak, abyste se
mohli na splaškovou kanalizaci připojit ihned,
jak to bude možné. Věříme, že se nám společně podaří vyřešit všechny problémy. Nebude jich málo, musíme se obrnit nezměrnou
trpělivostí. Stavba bude probíhat na celém
území obce a budeme tak v mnoha směrech
omezeni. Budou to však potíže dočasné. Odkanalizováním celé obce nám odpadnou
mnohé současné problémy, přispějeme k vylepšení kvality životního prostředí a v neposlední řadě i k úsporám domácích rozpočtů
– úhrada stočného představuje nižší výdaje
než pravidelné vyvážení žump. Tato problematika bude pod zorným úhlem mnoha dozorujících orgánů.
Ing. Ludmila Bubeníková,
starostka obce
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V DLHÉ NÁM BYLO ZASE FAJN ...

Letos uprostřed prázdnin, konkrétně ve
dnech 29. až 31. července, jsme se již potřetí
vypravili na návštěvu naší družební obce na
Slovensku – Dlhé nad Oravou, abychom se
spolu s našimi přáteli zúčastnili jejich jubilejních X. Obecných slávností pod Ostrým vrchom.
Naše výprava zástupců obce, která lehce
přesáhla číslovku 30 (byla složená ze zastupitelů obce, sportovců, Velkopolomských hvězd
a country kapely C&W OK BAND), vyrazila
s dobrou náladou v pátek v 11 hodin směrem
na Slovensko. Cestu nám trochu zkomplikovala dopravní zácpa v okolí Čadce, takže do
cíle jsme dorazili s menším zpožděním, což
nám však neubralo na dobré náladě.
Po srdečném přivítání starostou naší družební obce panem Ing. Jánem Kamasem jsme
společně poobědvali a potom jsme se ubytovali v nám již známém ubytovacím zařízení.
Naši herci posléze vybalili a postavili kulisy
v místním kulturním domě, kde se konal program prvního dne našeho společného „družení“. Oficiální program zahájili svými proslovy
starosta Dlhé nad Oravou pan Ing. Ján Kamas
a starostka Velké Polomi paní Ing. Ludmila Bubeníková, která mu zároveň předala dar naší
obce – nástěnné hodiny s emblémem našeho
kostela a fary. Pak již následovalo divadelní
představení našeho ochotnického souboru.
Velkopolomské hvězdy skvěle zahrály divadelní
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kus „Paní Fantomasová se zlobí“, který sklidil
zasloužený potlesk všech přítomných diváků.
Výkon to byl skutečně obdivuhodný, zejména
s ohledem na klimatické podmínky místního
sálu, kdy jsme si nejednou vzpomněli na sál
v naší sokolovně vybavený vzduchotechnikou.
Své by o tom mohl vyprávět zejména Jiří Vrbka,
který si pod maskou Fantomase prožil doslova
saunové peklo. Následovalo krátké společné
posezení se slovenskými přáteli a hurá do
peřin.
V sobotu po snídani byl v tělocvičně místní
školy slavnostně zahájen turnaj ve stolním tenise za účasti slovenských, polských a našich
sportovců. Pak následovalo slavnostní zahájení
fotbalového turnaje mužů, na který dorazil zbytek družstva, který nejel s námi autobusem.
Ostatní účastníci naší výpravy poctivě fandili
a poznávali krásy Dlhé nad Oravou. Našim fotbalistům se po skvělých výkonech nakonec podařilo celý turnaj vyhrát, navíc Lukáš Kozelský
si odnesl individuální cenu pro nejlepšího brankáře turnaje. Stolní tenisté měli v nabité mezinárodní konkurenci těžkou pozici, přesto si
všichni naši sportovci zaslouží obdiv a díky za
vzornou reprezentaci naší obce.
A večer? Ten už patřil naší country kapele
C&W OK BAND. Svými tóny postupně roztančili a rozezpívali převážnou část účastníků
oslav a podstatně tak přispěli k dobré náladě

celého večera.
V neděli dopoledne v kostele sv. Ladislava
proběhla mše svatá a odpoledne patřilo folklórním slavnostem, kde se postupně představovaly soubory z Dolní Oravy. Plno stánků
s občerstvením, kolotoče a atrakce pro děti i dospělé, prostě veselo a zábava všude, kam jste
se podívali.
A pak nastal čas rozloučení. Tři společné
dny utekly jako voda, před odjezdem v nedělních odpoledních hodinách jsme si udělali společnou fotku, vzájemně si poděkovali a rozloučili
se. Pak následovala cesta domů, na které
každý měl dostatek času utřídit myšlenky a zážitky posledních dnů, a věřte mi, že to stálo za
to.
Chci ještě jednou poděkovat všem účastníkům zájezdu za vzornou reprezentaci naší
obce a zejména pak naší starostce paní Ing.
Ludmile Bubeníkové za přípravu a organizaci
této „družební akce“. V neposlední řadě samozřejmě naše velké poděkování za všechno patří
našim slovenským přátelům v čele se starostou obce Dlhá nad Oravou panem Ing. Janem
Kamasem, dále všem zastupitelům a dalším
spolupracovníkům, kteří se o nás vzorně celé tři
dny starali. Ještě jednou srdečné DÍKY.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce

7

8

VELKOPOLOMSKÝ POHÁR 2016
Na kolbišti pod fotbalovým hřištěm se opět rozdávaly ceny
v jezdeckých a vozatajských soutěžích stejně jako jiné roky,
i když letos v neobvyklém termínu.
Oproti předchozím ročníkům se závody posunuly z května na
16. července. Závodilo se od nejnižších soutěží s výškou překážek 80 cm určených především pro děti, začínající jezdce a mladé
koně až po velkopolomský pohár na stupni L* o výšce 120 cm.
Dohromady se sjelo přes šedesát koní, mezi nimiž byli také účastníci ze Slovenska.
Vítězem Velkopolomského poháru se letos stal Stanislav
Hošák z Nového Jičína na koni Picard. Domácím jezdcům se
také dařilo a byli k vidění na dekorování celkem sedmkrát. Pár deštivých dnů před sobotou pouze dodalo na kvalitě a pružnosti travnatému povrchu, s nímž byli všichni soutěžící spokojeni. Za chladné
a lehce zamračené počasí v den závodů byli vděční více koně než
diváci. Ale přesto počasí vydrželo a pršet začalo až v polovině poslední soutěže.
Mezi vozataji došlo k malému pozdvižení, když se jeden ze

soutěžních vozů převrátil. Naštěstí se nestalo nic koním ani posádce. Nejrychlejší vozová kola měl Aleš Fiala s párem poníků,
který zde zvítězil již potřetí v řadě. Tato akce se mohla uskutečnit
především díky podpoře Obce Velká Polom a ostatních sponzorů,
jimž tímto děkujeme.
Jakub Ludvík
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VELKÁ POLOM RAPID OPEN 2016
V květnu se uskutečnil již 7. ročník šachového turnaje Velká Polom Rapid Open 2016, letos poprvé vyhodnocován i jako Okresní přebor jednotlivců v rapid šachu okresu Opava.
Turnaje se zúčastnilo padesát hráčů, kteří se nelítostně a přitom v přátelské atmosféře utkali v devíti kolech, která
určila konečné pořadí turnaje a okresního přeboru. Děkujeme všem partnerům a především Obci Velká Polom
za jejich podporu. Nejlepším velkopolomským hráčem se stal Daniel Borkovec.
Konečné pořadí turnaje
1. místo - Čempel Jaroslav - 7b. - Slezan Opava
2. místo - Klíma Lukáš - 7b. - ŠK Slavoj Poruba
3. místo - Mužík Martin - 6,5b. - Slezan Opava
Okresní přebor okresu Opava
1. místo - Čempel Jaroslav - 7b. - Slezan Opava
2. místo - Mužík Martin - 6,5b. - Slezan Opava
3. místo - Chwistek Karel - 6b. - Slezan Opava
Krajská soutěž
Po dlouholeté spolupráci šachového oddílu TJ Velká Polom s šachovým klubem TJ Sokol Háj ve Slezsku došlo ke sloučení obou klubů
a jejich hráčů a díky tomu bude ŠO TJ Velká Polom hrát Krajskou soutěž družstev.
Klubový přebor
V pátek 16. září v 17 hodin bude losováním zahájen klubový přebor ŠO TJ Velká Polom, který se bude pravidelně hrát přibližně až do
května každý pátek v 17 hodin v herně šachového oddílu v kulturním středisku ve Velké Polomi. Vítáni jsou i zájemci, kteří nechtějí v dané
dny hrát klubový přebor, ale jen si přijít příležitostně zahrát.
Pavel Byma

C O PŘIPRAVIL S POLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ V ELKÁ P OLOM
Koncem roku 2015 byl Krajským soudem
v Ostravě schválen návrh změny Občanského sdružení rodičů při Základní škole ve
Velké Polomi na Spolek rodičů a přátel školy
při ZŠ Velká Polom.
Ve školním roce 2015/2016 se mohly děti
zúčastnit drakiády, která proběhla za hojné
účasti „létavců“ na kopci u vodojemu. V prosinci
jsme pro žáky II. stupně základní školy připravili
Mikulášskou diskotéku. Plánovaný společenský ples pro dospělé se bohužel neuskutečnil
z důvodu rekonstrukce sokolovny, avšak již
máme termín plesu pro příští rok, takže si do
diáře poznamenejte pátek 20.1.2017 a budeme se těšit na hojný zájem ze strany rodičů
i přátel školy. Pro nedostatek sněhu se nemohly

10

konat plánované sněhohrátky.
V únoru si žáci od 5. třídy základní školy
zatančili na druhé diskotéce a děti 1. až 4. třídy
předvedly své masky a soutěžily na Maškarním reji. Obě akce probíhaly v respiriu základní školy.
V květnu se konaly dvě akce pořádané
spolkem rodičů. V neděli 8. května jsme se
sešli na školní zahradě, abychom poměřili
své síly na Sportovním odpoledni. Pro děti
byly připraveny jak disciplíny pro jednotlivce,
tak pro týmy. Jednotlivci mohli soutěžit a získat věcnou cenu ve skoku dalekém, v překážkovém běhu a hodu medicinbalem.
Sladkou odměnu děti dostaly za hod na koš,
skok přes švihadlo a přetahovanou. Sladkosti

dostala také vítězná družstva v minikopané
a vybíjené. Dětský den se uskutečnil v rámci
Dne otevřených dveří Základní školy Velká
Polom v sobotu 28. května 2016. SRPŠ ve
spolupráci
s Mateřskou školou, z.s. připravil pro děti aktivity na školní zahradě – šperkařskou dílnu
(výroba náramků a královských korun), hod
na hrad, slalom s koněm. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno něco k zakousnutí
a nápoje pro osvěžení. Celá akce se nesla
v duchu výročí 700 let od narození Karla IV.
Za podporu ve školním roce 2015/2016
děkujeme Obci Velká Polom a společnosti
Kofola a.s.
Lucie Divišová, Mgr. Zuzana Coufalová

STARŠÍ DOROST TJ VELKÁ POLOM – ODDÍL KOPANÉ
První sezóna staršího dorostu
TJ Velká Polom dopadla přes
počáteční rozpačité výkony
v podzimní části minulého ročníku vcelku překvapivě a uspokojivě dobře.
Díky zlepšenému přístupu
většiny hráčů k tréninkovým jednotkám i nasazení a bojovnosti
v mistrovských utkáních se našemu týmu podařilo v jarní části
soutěže odehrát většinu kvalitních a vesměs i bodově úspěšných utkání. Prohráli jsme
pouze jediné utkání, a to na
půdě postupujícího celku soutěže TJ Klimkovice, těsně 3:2.
Na jaře se nám podařilo uhrát krásných 24 bodů (na podzim pouze 13), které nás posunuly na celkové šesté místo.
Pro tým, ve kterém v základní sestavě nastupovalo někdy i pět
hráčů žákovské kategorie a byli vždy platnými oporami, je toto
umístění o to cennější. Z mužstva odešli pouze dva hráči (Vojtěch Faruzel a Michal Hrbáč). Naopak opět začali trénovat
kluci, kteří loňskou sezónu tzv. vypustili nebo byli na hostování, a navíc se podařilo přivést i nové posily.
S přípravou na novou sezónu jsme začali začátkem srpna
a protože žádný z trenérů nebyl vedením TJ odvolán, tým budeme připravovat ve stejném složení jako v jarní části minulého ročníku: Rostislav Vaněk – trenér, Ing. Kamil Drozdek –
asistent, vedoucí mužstva a Viktorie Vaňková – kondiční trenér. Věřím, že společně tým kvalitně připravíme a nová sezóna bude ještě úspěšnější než ta předešlá.
Přeji všem klukům do nového ročníku hlavně pevné
zdraví, sportovní štěstí a co nejvíce vítězných zápasů.
Rostislav Vaněk, trenér staršího dorostu

GÓL CUP 2016
TJ Velká Polom, hlavní sponzor Restaurace Gól
Vás srdečně zvou na akci

Ve Velké Polomi je radost hrát fotbal,

kterou pořádáme v sobotu 10. 9. 2016 ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom pro kategorii hráčů narozených po 1. 1. 2009.

Základní informace:

Hrací doba:1 x 15 minut , systém každý s každým, míč. vel. 3
Začátek: prezentace: 14:30, výkop: 15:00, předpokládaný konec: 18:00
Technické údaje:
Na soupisce max. 6 hráčů, hraje se 3x3, střídání hokejovým způsobem, rozměry hrací plochy 20x20m, bez brankáře na malé branky
Potvrzená účast:
TJ Velká Polom - 2 týmy, SFC Opava - 2 týmy, TJ Klimkovice, TJ Sokol Pustkovec, TJ Tatran Štítina, TJ Sokol Dolní Lhota
Vyhodnocení:
nebude se hrát na výsledky, medaili a nějakou sladkost dostane každý malý fotbalista

Na Vaši účast v hledišti se těší hráči všech týmů, pořadatelé a trenéři Peter Chalachan, Radim Ujfaluši.
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FOTBALOVÝ KEMP TJ VELKÁ POLOM V LOUČNÉ NAD DESNOU
Od 1. do 7. srpna se uskutečnil letní fotbalový kemp pod vedením trenérů přípravek Radima Ujfalušiho a Petra Chalachana. Kemp probíhal už potřetí v areálu Penziónu Relax centra Gól v podhůří Jeseníků, v Loučné nad Desnou.
Stejně jako v předešlých dvou letech i tentokrát jsme se rozhodli směřovat
stejnou cestou. Kemp byl opět pojat především jako fotbalové soustředění,
doplněné o spoustu zábavy a soutěží.
Fotbalová výuka probíhala zábavnou formou s využitím mnoha pomůcek. Tréninky byly dvakrát denně a tréninkové dávky se samozřejmě přizpůsobovaly počasí. K trénování jsme využívali nejen travnaté hřiště, ale také
víceúčelové hřiště a tělocvičnu, která byla připravena v případě špatného počasí. Kromě fotbalové výuky byl pro děti připraven i doplňkový program –
opékání, výlet do okolí, exkurze do výrobny ručně vyráběného papíru ve Velkých Losinách, táborové hry, kluci každý den hráli florbal. Navíc v úterý jsme
hráli přátelské utkání s FK Šumperk a ve čtvrtek s týmem Prostějova.
V sobotu jsme kemp ukončili tradičním sobotním turnajem GÓL CUP. Na
turnaj jsme postavili dva týmy. Nejmladší tým hrál na turnaji o 3. místo, kde
prohrál s Juventusem Bruntál. Druhý tým se probojoval dokonce do finále,
kde po dramatickém boji ve finále po penaltovém rozstřelu bohužel prohrál.
Náš brankář Timotej Ujfaluši byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Kluci
už i pod dohledem rodičů, kteří jim mohutně fandili, ukázali, že fotbal se hraje
pro radost, a druhým a čtvrtým místem tak ukončili krásný společný týden, kdy jsme vzorně reprezentovali TJ i Velkou Polom.
Já osobně jsem byl nadšen z aktivity hráčů, kteří táhli za jeden
provaz. Všem zúčastněným patří velké poděkování, děkujeme
také za velkou podporu vedení Obce a TJ Velká Polom.
Peter Chalachan,
hlavní organizátor kempu a trenér

“Má panenko, to byl tedy voheň!”
Už víc jak dvacet let pořádá dobrovolný hasičský sbor ve Velké Polomi taneční zábavu
„HOŘÍ, MÁ PANENKO…“
Tradicí bylo, že k poslechu i tanci hrála buď
kapela, nebo se pouštěla reprodukovaná hudba.
Samozřejmě nechyběl stánek s občerstvením.
Letos v červnu jsme připravili taneční zábavu na
uvítání léta. Ale rozhodli jsme se, že tentokrát to
bude trochu jinak.
Oslovili jsme tři kapely, které naši nabídku přijaly. Byly to dvě kapely z Velké Polomi: Ahoj, babi
a Krakeni a ostravská kapela Naked floor.
O úžasné pódium a kvalitní ozvučení všech tří
kapel se postaral mistr zvukař.
První vystoupila skupina Ahoj, babi s kapelníkem Radimem Demlem. V jejich podání zazněly
hity např. od Bryana Adamse, Ozzyho Osbourne,
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kapel Nirvana a Metallica apod. Hráli skvěle.
Po nich přišla řada na kapelu Naked floor, která
předvedla alternativní rock a především svou
vlastní tvorbu s anglickými texty. Při vystoupení této
kapely jsme si chvíli odpočinuli od tance a užili si
zpěv Alexandra Lasáka zejména při poslechu.
A na závěr nastoupili Krakeni a všechny
zvedli z laviček. Pod vedením kapelníka Radovana Kusyna zahráli jak písně zahraničních kapel,
tak i české hity od skupin Argema, Kabát, Horkýže Slíže nebo od Jiřího Šelingra. Zpěv Štěpána
Brumka a skvělá hra celé kapely roztančila nejen
návštěvníky naší akce, ale i nás, kteří jsme obsluhovali ve stáncích.
Nabídka občerstvení byla letos pestrá. A tak si
hosté mohli pochutnat na bramborových plackách,
grilované kýtě, grilovaných klobásách, a to vše zapít

pivem, alkoholickými i nealkoholickými nápoji.
Tento hudební večer jsme mohli prožít díky finanční pomoci Obce Velká Polom a Místní akční
skupiny Opavsko, takže jsme byli schopni pořídit
zejména skvělé pódium a zvukaře a další technické zajištění celé akce.
Příjemně si popovídat, zatančit či se dobře
najíst a napít jsme mohli díky práci všech členů
dobrovolného hasičského sboru. Pro ně to znamenalo nejen strávit jistý čas na organizačních
poradách, při nakupování zboží a zajišťování věcí
potřebných pro takovou akci, ale zejména pak
práci po celý víkend – od pátku až do neděle.
Proto všem členům hasičského sboru a také
pracovníkům Obce Velká Polom moc děkuji a zároveň se těším na další ročník.
Zdeněk Hahn, starosta SDH

LIMUZÍNY CUP 2016 - JAKÝ VLASTNĚ BYL
Obec Velká Polom, fotbalový oddíl TJ Velká Polom, za podpory hlavních
sponzorů LIMUZINY.CZ, HOTEL TRIO CLUB OSTRAVA, ALLRISK.CZ,
pořádala v neděli 1. května 2016 ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom
5. ročník fotbalového turnaje.
Turnaj byl určen ročníku narození 2007 a odděleně i ročníku narození
2009 a mladší.

Věková kategorie ročník narození 2007 a mladší
V této kategorii se turnaje zúčastnila mužstva: MFK Vítkovice, MFK
Frýdek-Místek, TJ Velká Polom, TJ Sokol Chvalikovice, FKSK Polanka, TJ
Klimkovice, Fotbal Poruba.
Složení našeho mužstva: Samuel Šumný, Adam Bitta, Matyáš Vojtášek, Jiří Filipčík, Tomáš Filipčík, Gabriel Šrot, Daniel Bieniek, Michael Barilič a Matyáš Žurek.
Kluci vstoupili do turnaje výhrou nad týmem Fotbal Poruba, postupně
vyhráli po sobě další čtyři zápasy. Zakopli až v posledním zápase, kde už
kluci věděli, že skončí na 1. místě. V našem týmu v každém zápase nastoupil jiný brankář, kluci se v brance střídali, prohazovali si jednotlivé posty
a ukázali, že jejich potenciál je vysoký. Ve Velké Polomi mají vytvořeny výborné podmínky pro trénink, musí na sobě však dále pracovat, jen tak se
můžou posunout dál.
Nejlepší hráč turnaje (ročník 2007): Filipčík Tomáš (TJ Velká Polom)
Konečné umístění TJ Velká Polom: 1. místo

Nejlepší hráč turnaje (ročník 2009): Viktor Kaspřík (TJ Velká Polom)
Konečné umístění TJ Velká Polom: 3. místo
„Tenhle turnaj už má svou tradici, letos jsme pořádali už jubilejní
5. ročník. Na turnaj se nám přihlásilo celkově rekordních 14 týmů, hrálo
se souběžně na třech hřištích každý s každým, kde jsme mohli vidět
v akci až 140 dětí!!!
My jsme dokázali postavit dva týmy a hrát pěkný fotbal. Kluci ročníku 2007 předvedli skvělý výkon, turnaj s přehledem vyhráli! Hráči ročníku 2009 skončili s medailí na krásném 3. místě, dařilo se jim střílet
pěkné góly.
Turnaje se tradičně zúčastnily týmy z Moravskoslezského kraje. Mohli
jsme už tak širší veřejnosti prezentovat nově zrekonstruovaný areál. Také
zafungovala spolupráce s vedením ZŠ Velká Polom, kde nám byly poskytnuty šatny v prostorách tělocvičny, za což bych chtěl osobně poděkovat panu řediteli Mgr.Tomáši Olivkovi.
Občerstvení pro všechny hráče, trenéry i fanoušky na hřišti zajistila
Restaurace Gól. Ceny na turnaji předal místostarosta obce Ing. Emil
Chudoba.
Závěrem děkuji všem, kdo se na organizaci podíleli – vedení obce
a TJ Velká Polom, všem sponzorům, speciálně trenérovi dorostu Rostislavu Vaňkovi, Jakubovi Sztefkovi a Tomáši Kaspříkovi, kteří mi byli nápomocni celý víkend při přípravě turnaje a zajistili společně se mnou
plynulý a klidný průběh turnaje,“ zhodnotil 5. ročník pořadatel a trenér
mládeže TJ Velká Polom Peter Chalachan.

Věková kategorie ročník narození 2009 a mladší
V této kategorii se turnaje zúčastnila tato mužstva: MFK Vítkovice, SFC
Opava, TJ Velká Polom, FK Bohumín, FC Slavoj Olympia Bruntál, TJ Sokol
Pustkovec, FK Fotbal Třinec
Složení našeho mužstva: Viktor Kaspřík, Matyáš Sobek, Jakub Chalachan, Timotěj Ujfaluši, Jiří Vaněk, František Galdia, Matěj Barilič
Naši nejmenší hráči první zápas vyhráli s Bohumínem, následně remizovali s Třincem. Další dvě porážky s Vítkovicemi a Bruntálem nás ale trochu přibrzdily. Pak přišla výhra s Pustkovcem a čekal nás poslední zápas
s týmem SFC Opava, který byl doposud na turnaji neporažen. V tomto zápase jsme ukázali skvělý obrat. Kluci od začátku zápasu prohrávali 1:2, ale
v posledních dvou minutách otočili zápas po krásných akcích Matyho
Sobka a Vikiho Kaspříka na konečných 3:2 pro nás. Byl to pro kluky pěkný
závěr turnaje, po vítězství v tomto zápase jsme se mohli radovat z medaile.
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Římskokatolická farnost Velká Polom, Osvoboditelů 66, Velká Polom

pořádá u příležitosti dokončení opravy varhan

Varhanní koncert
Kostel sv. Václava, Velká Polom
Sobota 10. září 2016 v 18:00 hodin
Program koncertu
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Preludium a fuga e moll BWV 548
O Mensch, bewein dein Sünde gross BWV 622
Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Concerto d moll, BWV 596:
1. Satz. Grave. Fuga
2. Largo e spiccato
3. Allegro

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
Sonáta č. 3 A dur op. 65:
1. Con moto maestoso
2. Andante tranquillo

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Chorálové předehry op.122 (Herzliebster Jesu, Herzlich tut mich erfreuen,
Es ist ein Ros´ entsprungen)

Josef Klička (1855 – 1897)
Fantasie na motivy "Vyšehrad" od Bedřicha Smetany

Petr Čech – varhany

TYJÁTR VE VELKÉ POLOMI
Jedno z představení divadelní přehlídky Tyjátr Krasnický se letos uskuteční
také ve Velké Polomi.
Kyjovické divadlo Pod zámkem se představí komedií

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU
známého plzeňského dramatika Antonína Procházky.

Představení se bude konat 15. října v 18 hodin
v sále nově zrekonstruované velkopolomské sokolovny.
Organizátoři přehlídky srdečně zvou všechny své velkopolomské sousedy.
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SENIOR DEN

2016 SE ZUZANOU BUBÍLKOVOU

Senior klub Velká Polom z.s. oslaví
v říjnu druhé výročí svého založení a rozhodně se má čím pochlubit. Základem
činnosti klubu jsou setkávání členů v suterénu kulturního střediska v klubovně,
pro kterou se ujal název Seniorka. Setkání probíhají pravidelně každý čtvrtek
(mimo období prázdnin) v podvečer
a stala se oblíbeným místem nejenom
„posezení a popovídání“, ale také zábavy
a poučení.
Každé sezení má svou programovou
část, v rámci které probíhají přednášky,
prezentace či promítání dokumentů, pak
následuje volná zábava. Rada Senior
klubu se snaží připravovat pro tato sezení co nejatraktivnější programovou
nabídku. Posuďte sami: letos jenom
v prvním pololetí proběhlo třiadvacet posezení, kde jsme přivítali např. spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka,
besedovali s právničkou na téma sousedské vztahy a právo, příslušníci Policie
ČR nás seznámili s aktuálními bezpečnostními problémy a moderním vybavením pro svou práci, paní Ing. Jahelková
nás opět seznámila s uplatněním bylinek, uskutečnili jsme tradiční smaženici,
projekci soukromých historických filmů,
hudební prezentace, apod. Seniorka se
tak stala centrem klubového dění, pravidelně ji navštěvuje většina našich
členů, jejichž počet se stále pohybuje
okolo čtyřiceti.
Tradičním vrcholem naší činnosti
jsou společné výlety a zájezdy. Mimořádně úspěšný, dle pochval všech účastníků, byl dvoudenní zájezd do Kroměříže
(Květná zahrada, Arcibiskupský zámek)
a vinného sklípku v Hustopečích u Brna
s degustací vína. Při zpáteční cestě
druhý den pak na Svatý Kopeček u Olomouce (Bazilika Navštívení Panny
Marie) a ZOO. Pochvalná slova zněla
i ohledně společného výletu vlastními
auty do arboreta v Novém Dvoře.
Jak je vidno, máme co nabídnout a čím se pochlubit. Srdečně
Vás zveme mezi nás, dveře máte kdykoliv otevřené.
Velký dík patří Obci Velká Polom, která podporuje naši činnost
dotací, bez které bychom naše největší akce stěží uskutečnili.
Značný a stále narůstající rozsah organizační práce při přípravě klubových akcí s nutností zapojení dalších členů vedl i k jarnímu rozší-

ření počtu členů Rady klubu, ve které nyní jsou: Ing. Radim Holeček,
Věrka Fialová, Anička Fochlerová, Bronislava Kozyková a Jaromír
Vrkoč.
Další informace získáte na vývěsce u autobusového stanoviště
a na stránkách www.senior-klub-velka-polom.eu.
Ing. Radim Holeček, předseda Senior klubu Velká Polom z.s.

POZVÁNKA
Stejně jako loni i letos připravujeme u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů a 2. výročí založení Senior
klubu Velká Polom z.s. zábavné kulturní odpoledne pod názvem Senior den 2016. A stejně jako loni i letos pro
Vás připravujeme pestrý a zábavný program plný písní a tanců i s tradiční tombolou.Hlavní hvězdou podvečera
bude moderátorka a novinářka Zuzana Bubílková, která přijala naše pozvání k besedě. Akce se uskuteční
v sobotu 1.10.2016 v podvečerních hodinách. Již nyní Vás, vážení spoluobčané, srdečně zvu k účasti.
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ROZPIS PODZIM

2016

Taneční kurzy
pro partnerské dvojice a manželské páry
Sál sokolovny Velká Polom
Zahájení v září 2016
Informace podá lektorka společenského tance Ludmila Budíková,
tel. č. 602 748 382
Základní kurz pro dospělé - začátečníci
od 20. září 2016, 19:00–21:30 hod.
Speciál pokračovací kurz pro dospělé
(určeno pro absolventy pokračovacího kurzu)
od 19. září 2016, 19:00–21:30 hod.

je
hra
i
c
n
ba
K ta á hud
živ

Letošní ročník Svatováclavského hudebního festivalu nabídne od 1. do 28. září rekordních 35 koncertů v 31 kostelech po
celém Moravskoslezském kraji . Největší tuzemská přehlídka duchovní hudby se uskuteční již třináctým rokem a program
se vyznačuje ambiciózními projekty a zvučnými jmény zúčastněných sólistů a ansámblů. Kromě oratorních děl se můžou návštěvníci těšit také na koncerty souborů, které se snaží o autentickou interpretaci historické, zejména barokní hudby. Jsme
rádi, že i náš kostel byl zařazen do této významné kulturní akce. I my se tedy můžeme těšit na nevšední zážitek.
V kostele sv. Václava u nás ve Velké Polomi v pondělí 26. září 2016 v 18 hodin vystoupí Lenka Torgersen (hra
na barokní housle) a další umělci. Vstupné 150,- Kč, (studenti, senioři a ZTP 100,- Kč).
On-line prodej vstupenek a seznam předprodejních míst najdete na www.shf.cz.
Využijte této mimořádné příležitosti a v příjemné atmosféře našeho kamenného kostelíka se nechte pohltit duchovním zážitkem.
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