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duben

NÁŠ

Slovo starostky na úvod

Zdravím Vás
všechny v těchto
krásných jarních
dnech a také doufám, že nadcházející
Velikonoční
svátky
strávíte
hezky, mezi svými blízkými. Všichni se každoročně těšíme, až zmizí sníh a sluneční paprsky prohřejí nejen zem, ale i naše duše.
Mám ráda toto období, jenom mne každoročně děsí, co zase objevíme poté, když
sníh roztaje. Je mi smutno, když vidím plné
příkopy odpadků, v lese vyhozené pneumatiky a náhradní díly od aut, poházené lahve
a jiný odpad. A nejen to – někdy křesla,
jindy lednice a jiné objemné vybavení domácností nalézáme v neobvyklých lokalitách a místech. Rozum to prostě nebere.
Dvakrát ročně má každý z nás možnost
předat nebezpečný a velkoobjemový odpad
oficiálně a zdarma v rámci vyhlášeného
svozu k dalšímu využití nebo likvidaci! Takto
je to ve všech obcích, někde dokonce mají
v nonstop provozu sběrné dvory, a přesto ...!
Budeme tento nešvar řešit. Prosím tedy,
pokud bude někdo z Vás svědkem něčeho

podobného, pošlete zprávu, abychom zjednali nápravu. Zapište číslo vozu, vyfoťte či
jinak zdokumentujte uvedený stav.
Rada obce navíc rozhodla, že i všechny
podnikatelské subjekty v obci postupně
prověříme, jak nakládají s odpady a zda mají
dokumentaci v této oblasti v pořádku, zda
nevyvážejí odpady do nádob, které obec přistavila pro potřeby občanů a které nejsou
určeny podnikatelům.
Když už jsem se rozepsala na toto téma,
pak znovu připomínám, že nádoby u hřbitova (starého i nového) slouží výhradně na
odpad hřbitovní. Nic jiného sem nepatří.
Prosím, respektujte to! Udržujte pořádek
kolem těchto nádob, svědčí to o kulturnosti
nás samotných.
Vážení spoluobčané,
jak jsem avizovala, stále se intenzivně věnujeme našim projektům dotovaným z evropských fondů. Počátkem roku byly na
regionální radu předány veškeré podklady a
žádost o platbu na akci rekonstrukce ZŠ a
zázemí pro sportovce. Doposud neproběhla
fyzická kontrola a platby nám ještě nebyly
zaslány. Jediným zcela vyúčtovaným projektem je víceúčelové hřiště u základní školy.

Mateřská škola

Co se týká mateřské školky, asi všichni
sledujete, že se blížíme k závěru stavby – je
instalována zdravotechnika, interiéry jsou vymalovány, sociální zařízení obloženo, pracuje
se na fasádě. Naše školička se bude jmenovat U Rákosníčka, takže na malé caparty
čeká překvapení. Během května bude dodáno vnitřní vybavení a pokud půjde všechno
bez problémů (což bývá výjimečně), přestěhují se předškoláci na měsíční pobyt do nové
školky, aby si někteří aspoň chvilku užili těch
novot. Doufám, že se to podaří.
K finančním tokům: financování bylo plánováno na tři etapy, první platba dotace již
byla zaslána, v únoru byla podána další žádost o platbu a po dokončení bude závěrečné vyúčtování.
Novou mateřskou školku jsme naplánovali s kapacitou 72 dětí, tedy tři oddělení pro
různé věkové skupiny. Plánovaná kapacita
měla postačovat, v případě většího zařízení
bychom hradili neúměrně vysoké provozní
náklady bez jistoty plného využití, jak se to
stalo před lety, kdy po poklesu zájmu byly
prostory poloprázdné.
Protože život přináší i schválnosti, stala
se jiná věc – po zápisu dětí do školky jsme
zjistili, že bude neuspokojených cca dvacet
žadatelů o umístění dětí do předškolního zařízení. Zvažovali jsme, co s tím.
Zastupitelstvo obce po dlouhé diskuzi
rozhodlo, že budeme zatím provozovat školky
obě, tedy „novou“ i „starou“ (současnou).
Takže jsme se pustili do přípravy oprav objektu stávající školky a odstranění nejzásadnějších technických a hygienických závad a
nedostatků. Naším přáním je zajistit všechny
stavební úpravy během prázdninových měsíců. Ředitel ZŠ se musí postarat o potřebný
personál a vedoucí učitelka v MŠ naplánuje
režim na rozdělení dětí do obou těchto zařízení. Zde je vhodné poděkovat všem zastupitelům, kteří pro toto nadstandardní řešení
zvedli ruku. Věřím, že náš přístup ocení především rodiče předškoláků.
Pro obec to bude sice představovat mnohem větší finanční zátěž (nejen v investicích,
ale i provozní), ale doufáme, že si s tím poradíme. Až se počty předškolních dětí ustálí
kolem čísla 72, bude objekt současné školky
využit jinak.
Pokračování na straně 2

Sokolovna

Pokračování ze strany 1

K dalším záležitostem,
které aktuálně řešíme,
patří i výměna střešní krytiny a oprava střechy na
objektu sokolovny. Již několikrát se stalo, že přívalové deště způsobily zatečení
do sálu, který zatím jako jediný
slouží ke společenským aktivitám. Realizaci
zajišťuje firma Rybka Kravaře, s.r.o., se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Nabídla
nejlepší podmínky a rada obce rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo právě s ní.

450 tis Kč a pomohli jsme i se zajištěním dotace z Ministerstva kultury,
která je přislíbena ve výši 400 tis Kč.
Zbytek částky částečně pokryje příspěvek z biskupství, ale především finanční dary (sbírky občanů – farníků,
které se celkem pravidelně vyhlašují
a provádějí při bohoslužbách). Díky za
všechny dary i za starost Otce Mariusze. Těším se na výsledek – tento významný, historicky cenný objekt ve
frekventovaném centru výrazným způsobem
dotváří image naší obce. Pokud chcete i Vy,

kteří se neúčastníte bohoslužeb, přispět na
opravu, můžete kontaktovat Otce Mariusze,
který Vás zajisté rád přijme na faře a třeba i
provede, aby mimo jiné i ukázal, co všechno
se již podařilo. A není toho málo, čím se můžeme pochlubit. Dar tohoto druhu je navíc
daňově uznatelným výdajem.
Vážení občané,
to jsou základní problémy, kterými se
v současnosti zabýváme. Věřím, že i tyto
zvládneme ke spokojenosti nás všech.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

Chodník

Uzavřena je taktéž smlouva o dílo na výstavbu chodníku na ul. 9. května se společností EUROVIA CS, a.s., která ze 17
uchazečů nabídla nejvýhodnější podmínky
(cena díla je sjednána v částce 2,2 mil Kč
vč. DPH). Na stavbu by měla být v krátké
době uzavřena i Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ze SFDI. Věříme, že si
vybraná firma s touto zakázkou dobře poradí, a občané, jichž se stavba bude dotýkat, překonají všechny těžkosti s tím
spojené bez větších problémů.

Fara

Brzy také začne oprava střechy a fasády
na objektu fary. Celková cena je cca 1,5 mil
Kč. Obec přispěla na tuto opravu částkou
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ODPADY V OBCI
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH, NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
A ELEKTROODPADU V ROCE 2011
4. červen 2011 (sobota) 8 - 11 hodin
10. září 2011 (sobota) 8 - 11 hodin
Co třídíme v naší obci?
Žlutý kontejner – plasty, tetrapak, kovové obaly
(umístění v hnízdech)
Modrý kontejner – papír (umístění v hnízdech)
Zelený kontejner – sklo (umístění v hnízdech)
Hnědá popelová nádoba – bio odpad
(umístění u jednotlivých nemovitostí)

ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
POPLATKY ZA „POPELNICE“
poplatek za odpady v Kč/rok 2011/osobu je 492,-Kč
Splatnost poplatku DO 31. ČERVENCE 2011!!!!
Poplatky lze hradit hotově do pokladny obce na Obecním úřadě
ve Velké Polomi u paní Jany Brázdové – I. patro, dveře č. 2, nebo
bankovním převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s.
v Opavě, číslo účtu 4022821/0100, variabilní symbol 03722+pětimístné číslo složené z nul a čísla popisného (číslo popisné 114
bude mít variabilní symbol 0372200114).
O osvobození nebo úlevu na poplatku lze požádat do 31.7.2011,
a to formou oznámení doloženého dokumenty prokazujícími oprávněnost úlevy nebo osvobození na poplatku (Oznámení k osvobození
lze stáhnout z internetových stránek obce v sekci formuláře). Budeli z Vaší strany zjištěna skutečnost nároku na osvobození později, lze
poplatek ze strany obce vrátit. V případě, že je osvobození nebo úlevě
vyhověno, neobdrží žadatel vyrozumění. Osvobození nebo úlevu lze
požadovat v případech uvedených v Obecně závazné vyhlášce
č. 4/2010, která je zveřejněna na webových stránkách obce v sekci
Dokumenty obecního úřadu – vyhlášky a nařízení.
POPLATEK ZA PSY byl splatný do 31. 3. 2011. Neuhrazený poplatek se stal předmětem vymáhání, bude vyměřen
platebním výměrem, BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ,
zvyšuje nezaplacený poplatek až NA TROJNÁSOBEK!!!
Po dohodě se společností OZO Ostrava s.r.o. lze uzavírat smlouvy
na odvoz BIO odpadů od jednotlivých nemovitostí nadále, a to na
Pavlína Mučková
Obecním úřadě ve Velké Polomi.

Šachový turnaj
Velká Polom RAPID OPEN 2011
Právo účasti: Všichni hráči
šachu bez rozdílu výkonnosti
Podmínka účasti: Přihláška
doručená pořadateli
nejpozději do 20. 5. 2011
Pořadatel si vyhrazuje právo
nepřijmout do turnaje příchozí
hráče bez předběžné přihlášky.
Termín konání: Sobota 21. 5. 2011
Místo konání: Sokolovna a restaurace GÓL Velká
Polom (u fotbalového hřiště)
Prezentace hráčů: 8.00 – 8.45 hod.
!! nutno bezpodmínečně dodržet !!
Hrací doba turnaje: 9.00 – cca 16.00 hod.,
polední přestávka na oběd
Hrací systém: Švýcarský na 9 kol, 15 minut na partii a hráče,
s hodinami bez vedení zápisu
Kriteria hodnocení: Počet získaných bodů v partiích,
Buchholz, Střední Buchholz, SonneBorn,
počet vyhraných partií, los ředitele turnaje
Ceny: Prvních pět v pořadí obdrží finanční odměny v hodnotě
1500, 1000, 700, 500, 300 Kč, věcné ceny a diplomy.
Další v pořadí minimálně do 15. místa obdrží věcné ceny.
Cenu obdrží i nejlépe umístěný žákovský účastník turnaje
do 10, 12 a 15 let.
Cena pro nejlepší hráče v kategorii do 1700 a 1900 ELO.
Cena ředitele turnaje, cena útěchy a cena Lucky (wo)man.
Garance cenového fondu ve výši 20 tis. Kč.
Startovné: 100,- Kč za osobu, mladší 15 let 50,- Kč
Občerstvení: káva, čaj a minerální voda pro účastníky turnaje
zdarma. Další občerstvení v přilehlé restauraci GÓL.
Přihlášky přijímají: Pavel Byma ml.,
tel. 605 011 678,
e-mail: PavelByma@seznam.cz
Na stránkách šachového oddílu:
www.sachy.tjvelkapolom.cz
Na společné šachové setkání
se těší a k hojné účasti
zvou pořadatelé.

Jak jsme hospodařili v loňském roce
Rozpočet obce ke dni 31.12. 2010 lze popsat jako výjimečný. Důvodem jsou získané dotace z ROP Moravskoslezsko, které přispěly
k realizaci investičních akcí takového rozsahu,
jichž by obec z vlastních prostředků nebyla
schopna. Příjmová část byla plánována v objemu 25 mil. Kč, což je přibližná každoroční
hodnota. Rozpočtem po změnách byla navýšena na 68 mil. Kč a skutečné naplnění příjmů
činilo 67 mil. Kč. Daňové příjmy činily 16 mil
Kč, což je o 2,1 mil. Kč více, než bylo plánováno. Třída nedaňová - příjmy z vlastní činnosti

byly plánovány ve výši 9 mil. Kč, skutečné plnění činí 8,6 mil. Kč. Kapitálové příjmy v letošním roce nebyly realizovány. Třída dotační byla
plánována ve výši 1,5 mil. Kč, skutečnost 7,2
mil. Kč, z toho dotace z ROPu (projekt hřiště
u ZŠ) ve výši 3,7 mil. Kč. Část výdajová byla
rovněž plánována v hodnotě 25 mil. Kč, realizací činností byl rozpočet ve výdajích změněn
v průběhu roku na hodnotu 68 mil. Kč, skutečné čerpání výdajů pak činilo 63,7 mil. Kč.
Běžné výdaje byly naplánovány ve výši 16,6
mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 21,6

mil. Kč (vliv prací, dodávek a služeb neinvestičního charakteru na projektech) a skutečné
čerpání činilo ke konci roku 19,3 mil. Kč. Kapitálové výdaje byly plánovány ve výši 8,3 mil.
Kč, v průběhu roku byly posíleny na hodnotu
45,3 mil. Kč a skutečně byly čerpány ve výši
43,2 mil. Kč. Obec čerpala v roce 2010 úvěr ve
výši 35,6 mil. Kč, splacení jeho větší části cca
90 % se předpokládá v roce 2011, a to díky
prostředkům dotace z ROP Moravskoslezsko.
Viz: Tabulka hospodaření obce na straně 5
Ing. Gabriela Gleichová, předsedkyně finančního výboru
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Polomská tělovýchova bude slavit 100 let
Vážení občané,
v letošním roce si připomeneme v naší obci jedno významné výročí – 21. června 2011 uplyne přesně 100 let od vzniku organizované tělovýchovy ve Velké Polomi, kdy byl založen SOKOL.
U této příležitosti naše TJ ve spolupráci s vedením obce a ZŠ
připravuje slavnostní program, který by důstojně připomněl toto významné datum.

Součástí oslav je i chystaná výstava o historii tělovýchovy
a sportu v naší obci. Chci proto jako předseda Tělovýchovné jednoty Velká Polom touto cestou požádat ty z vás, kdo máte doma jakékoliv předměty (fotografie, medaile, diplomy, vlajky atd.)
související se sportovní činností v naší obci, o jejich zapůjčení, případně darování naší TJ. V rámci výstavy se tak s těmito historickými
památečnými artefakty bude moci seznámit i široká veřejnost.

V sobotu 25. června 2011 chystáme v celém areálu Tělovýchovné jednoty u Sokolovny sportovně společenskou
akci – “SPORTOVNÍ DEN“.

Veškeré předměty (exponáty pro chystanou výstavu) shromažďuje a registruje naše dlouholetá aktivní členka TJ paní Ludmila
Piešová, ul. Kašparská 63, které touto cestou zároveň děkuji za
pomoc. Zapůjčené věci samozřejmě po výstavě vrátíme. Předem
děkujeme za Vaši aktivitu a pomoc.

Detailní program celé akce bude zveřejněn ve speciálním červnovém vydání obecního zpravodaje Bumerang, který bude zaměřený na tělovýchovu a sport v naší obci, na její minulost i současnost.

Za TJ Velká Polom předseda ing. Emil Chudoba.

OZO – machr na odpady
JAK TO FUNGUJE
Systém nakládání s odpady Ve Velké Polomi
se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech a obecně závaznou vyhláškou
č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Velká Polom, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem.
Způsob financování upravuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ODPADY V RÁMCI POPLATKU
Směsný komunální odpad
CO: odpad z běžného chodu domácnosti
mimo separované složky odpadu
KAM: běžné popelnice a kontejnery (zelené
nebo plechové)
JAK: počet nádob a svozů určuje vyhláška
obce
CO SE S NÍM DĚJE: ukládání na zabezpečenou skládku
UŽITEK: jímání bioplynu a výroba elektřiny

Separovaný odpad – sklo
CO: skleněné lahve, nádoby, střepy, nepatří
sem porcelán, keramika, zrcadla, automobilová skla, skla zpevněná drátem
OBČAN
tvoří odpady, je povinen odkládat odpad na KAM: zelené kontejnery ve tvaru zvonu
místa k tomu určená vyhláškou, platí obci po- CO SE S NÍM DĚJE: třídění na lince podle
barev
platek stanovený vyhláškou
UŽITEK: výroba nového skla
SVOZOVÁ FIRMA
Separovaný odpad – papír
zajišťuje pro obec služby při
CO: papír, časopisy, noviny, kartony, nepatří
nakládání s odpady
sem mastný či jinak znečištěný papír
OBEC
KAM: modré kontejnery
původce odpadu, stanovuje systém nakládání
CO SE S NÍM DĚJE: třídění na lince
s odpady, stanovuje formu financování systéUŽITEK: výroba recyklovaného papíru
mu nakládání s odpady (poplatek)
Separovaný odpad – plasty
ZÁLEŽITOSTI SBĚRU
CO: PET lahve, plastové nádoby, kelímky, fólie
A SVOZU ODPADU
a sáčky, polystyren, nepatří sem výrobky z PVC
OZO Ostrava s.r.o., výměna poškozené po- KAM: žluté kontejnery (PET lahve a další
pelnice, odvoz odpadů, provoz mobilních duté obaly je třeba před vyhozením zmáčksvozů, placené odpadové služby
nout nebo sešlápnout)
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ZÁ- CO SE S NÍM DĚJE: třídění na lince a zpracování jednotlivých plastových materiálů:
LEŽITOSTI SPOJENÉ S POPLATKY
Obecní úřad Velká Polom řeší konkrétní po- PET lahve
žadavky – přistavení nádob, odhlášky, změny UŽITEK: výroba umělých vláken nebo nových
četnosti svozu, změny majitele nemovitosti PET lahví, fólie, výroba nových fólií, duté
apod., řeší záležitosti poplatku za odpady, Ma- plastové obaly, výroba lisovaných výrobků (lagistrát města Ostravy, odbor ochrany životního vičky, zatravňovací dlaždice), ostatní
plasty, energetické využití v cementárnách
prostředí řeší systém nakládání s odpady
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Separovaný odpad – nápojové kartony
CO: krabice od mléka, krabice od džusů, krabice od podobných potravinářských výrobků
KAM: žluté kontejnery (oranžová nálepka),
(nápojové kartony je třeba před vyhozením
zmáčknout nebo sešlápnout)
CO SE S NÍM DĚJE: třídění na lince
UŽITEK: výroba recyklovaného papíru nebo
stavebních lisovaných desek
Separovaný odpad – kovové obaly
CO: plechovky od potravin a nápojů, obaly od
kosmetiky, nepatří sem kovové obaly od nebezpečných látek (obaly od barev, ředidel...)
KAM: žluté kontejnery (šedá nálepka)
CO SE S NÍM DĚJE: třídění na lince
UŽITEK: výroba kovů
Objemný odpad
CO: nábytek, koberce, matrace, textil apod.
KAM: mobilní sběrné nádoby 2 x ročně – Neodkládejte odpad vedle popelnic, vytváříte tak
černou skládku!
CO SE S NÍM DĚJE: vytřídění využitelných
složek (železo, dřevo, plasty, karton),
UŽITEK: zpracování
Nebezpečný odpad
CO: vytříděné složky odpadu s obsahem
škodlivin, např. léky, baterie, akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, ředidla, oleje apod.
KAM:
mobilní sběrné nádoby 2 x ročně,
staré nebo nepoužité léky lze odevzdat v lékárně ve Velké Polomi
CO SE S NÍM DĚJE: likvidace ve speciálních
zařízeních, případně využití některých složek
Elektrická a elektronická zařízení
CO: staré nebo nepoužívané elektrospotřebiče, elektronika, chladicí zařízení
KAM: mobilní sběrné nádoby 2 x ročně
(Elektrozařízení lze v rámci zpětného odběru
odevzdat i u některých prodejců. Malé elektrospotřebiče lze odevzdat do kontejneru v budově obecního úřadu.)
CO SE S NÍM DĚJE: demontáž v chráněné dílně
UŽITEK: využití jednotlivých materiálů
Pokračování na straně 12

Tabulka hospodaření obce

A máme
dvě školky
V prosincovém Bumerangu jsme
psali o posledních Vánocích v naší
školce na ulici Opavská 59. Všichni byli
přesvědčeni o tom, že tato budova jako
školka končí a od nového školního roku
budou děti docházet do nové budovy,
která se staví vedle základní školy.
Ve „staré“ školce máme letos plno,
polovina dětí odchází do první třídy. Do
“nové“ MŠ se „vejde“ 72 dětí – 24 dětí
přechází ze staré školy, takže přibírat
jsme mohli 48 nových dětí. V březnu ale
přišlo k zápisu do školky neuvěřitelných
64 dětí. Tento počet však nemůžeme
v nové školce umístit. A tak se zrodil
v radě obce výborný nápad – zachovat
provoz i v dosavadní MŠ.
V roce 2010 se narodilo ve Velké
Polomi 35 miminek a musíme počítat
i s dětmi, které ještě přibudou třeba přistěhováním do obce. Dnes je bohužel
skutečností, že maminky zůstávají na
mateřské dovolené co nejkratší dobu
a pak chtějí do zaměstnání, protože finance jsou pro mladé rodiny velmi důležité. Rodiče proto potřebují umístit
děti do školky už ve dvou a půl letech.
To jim zachování provozu ve stávající
„staré“ školce umožní. Budova „staré“
školky projde v letních měsících celkovou rekonstrukcí a dostane i nový
kabát, aby se v ní líbilo dětem, rodičům
i paním učitelkám. A až naši nejmenší
předškoláci povyrostou, přejdou do naší
nové školky – školky U Rákosníčka.

Těšíme se na nové žáčky

Je dobře, že vedení obce chápe potřeby mladých rodin a snaží se jim pomoci a vyjít vstříc. Provoz MŠ v obou
budovách bude zachován, dokud to
bude situace vyžadovat, asi ne dlouhodobě, ale v příštích (možná pěti) letech
Mgr. Tomáš Olivka
určitě.

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PŘIŠLO VÍCE NEŽ ČTYŘICET DĚTÍ
Zápis se uskutečnil v ZŠ Velká Polom
dne 8. února 2011. K zápisu přišlo s rodiči
více než čtyřicet dětí, z nichž bylo 36 zapsáno
do 1. třídy. Je tedy zřejmé, že tak jako v letošním školním roce, tak i v tom následujícím se budeme těšit na dvě třídy prvňáčků.
Děti z mateřské školky z Velké Polomi
i z Horní Lhoty navštívily naši školu už
v lednu, aby se seznámily s paní učitelkou
a prohlédly si třídy, školní družinu i jídelnu,
ale především aby neměly z nového prostředí
obavy. Protože bylo dětí hodně, paní učitelky
se současně věnovaly dvěma či třem dětem
a při různých činnostech si všímaly schop-

ností a dovedností našich předškoláčků. A ti
byli moc šikovní! Na památku dostali malý
dárek, který pro ně vyrobily děti 4. a 5. tříd.
Další informace o tom, co všechno budou
potřebovat budoucí prvňáčci do školy, a instrukce týkající se prvních dnů ve škole dostanou rodiče v červnu na setkání s učitelkami v mateřské škole.
Poslední informace je pro rodiče, kteří
ještě váhají s nástupem dítěte do školy.
O odklad školní docházky můžete požádat
do konce května, více najdete na webových
stránkách školy.

Jsme vidět i jinde
Dne 21. března 2011 se uskutečnilo
okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnily naše dvě
žákyně (Alžběta Fűrstová z 8. třídy
a Lucie Stavinohová z 9. A). Obsadily 51.
a 61. místo při konkurenci devadesáti
soutěžících. Soutěžily nejen děti základních škol, ale také děti škol jazykových a
víceletých gymnázií. K úspěchu gratuluMgr. Věra Moravcová, učitelka
jeme.

Mgr. Denisa Thiemelová, učitelka
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Poprvé do školy v přírodě
Po dlouhých letech naši žáci pojedou do školy v přírodě. Společně se čtvrťáky a páťáky
se vypravíme do krásné přírody Vizovické vrchoviny – jižního Valašska.
Horská chata Antarik (www.antarik.cz) nám nabídne příjemné prostředí pro pobyt v přírodě s možností návštěv přírodních zajímavostí a různých aktivit pro děti.
Jelikož tam budeme na konci školního roku, vědomosti a dovednosti budeme už jen "zdokonalovat a prověřovat", a to formou soutěží a her, čas si vyplníme sportem, turistikou a především dobrodružnými CESTAMI DO MINULOSTI (kde samozřejmě neexistují mobilní
telefony ani televize...). Jak naše výprava dopadne, to se dozvíte v příštím čísle obecního
Mgr. Denisa Thiemelová, učitelka
zpravodaje.

Besedovali jsme
s olympionikem

Robert Změlík a Roman Šebrle –
olympijští vítězové v desetiboji – připravili pro žáky základních a středních
škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).
Smyslem projektu je zapojit do pohybových aktivit co nejvíce dívek a chlapců dnešní
generace školáků. V rámci této akce navštívili 16. března velkopolomskou školu člen
Českého olympijského výboru Radek Hošek,
Ladislav Kabát, zastupující Armádu ČR, a koordinátorka projektu Agnesa Zochová.
V novém školním sále besedovali se žáky 4.

6

až 8. tříd o různých sportovních odvětvích.
Žáci pokládali hostům otázky týkající se jejich
dřívější sportovní kariéry i současných aktivit.
Vedle drobných suvenýrů si mnozí odnesli
také autogram Radka Hoška. Tomu sice
utekla účast na olympiádě o příslovečný
chloupek, ale i tak byl naším vynikajícím
a uznávaným maratoncem.
V rámci pohybového programu OVOV
soutěží také naši žáci o čtyři odznaky (diamatový, zlatý, stříbrný a bronzový). Mohou je
získat v příslušné věkové kategorii za nejvyšší
počet bodů dosažených ve sportovních disciplinách. Disciplíny jsou vesměs náročné –

skok do dálky, shyby, hod 2 kg medicinbalem,
běh na 60 m, plavání, skákání přes švihadlo,
trojskok snožmo z místa, lehy-sedy, hod míčkem, kliky po dobu 2 minut a běh na 1000 m
nebo dribling 2 minuty. Výsledkem je součet
bodů získaných z deseti disciplín. Na soutěž
děti připravují naši kantoři. Šestnáct nejlepších dětí v každé kategorii pojede na celorepublikové finále do Prahy.
Považuji to za dobrou cestu, jak dnešní
děti motivovat k různým sportovním aktivitám
a pobytu venku. Vždyť není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!
Mgr. Denisa Thiemelová, učitelka

Týden básní

Recitační soutěž na 1. stupni

Březnový týden od 14. 3. do 18. 3. 2011 byl pro děti I. stupně základní školy týdnem básní.
Menší děti si vybíraly básně za pomoci učitelů, starší děti zvládly výběr
básně samy nebo se radily mezi sebou. Naučit se báseň zpaměti,
správně vyslovovat a dobře intonovat už musel každý sám za sebe.
Žáci ve svých třídách soutěžili o pět nejlepších přednášejících. Dopoledne 18. března soutěžili vítězové třídních kol mezi sebou o tři
nejlepší místa za každou třídu. Finálové kolo recitační soutěže
I. stupně se uskutečnilo v salónku školy. Na malé recitátory se přišli
podívat i někteří rodiče prvňáčků. Porota neměla zrovna lehkou
úlohu, protože všichni soutěžící se velmi snažili, někteří přednášeli
s nevídaným zápalem a nadšením. Pro jiné to byla první a velká zkušenost přednesu před obecenstvem.

Ve finálovém kole recitační soutěže ZŠ zvítězili tito žáci:
Za 1. A

1. místo
2. místo
3. místo

LUCIE MARCINKOVÁ
ALENA SCHWARZOVÁ
TADEÁŠ ZNÁŠIK

Za 1. B

1. místo
2. místo
3. místo

KRISTÝNA FILIPOVÁ
KRISTÍNA CHUDÍKOVÁ
NIKOLA KUDELOVÁ

Za 2. třídu

1. místo
2. místo
3. místo

ALEXANDRA DIVIŠOVÁ
SABINA ŠUMNÁ
JAN KUPKA

Za 3. třídu

1. místo
2. místo
3. místo

VOJTA SLIVKA
ZLATA SCHWARZOVÁ
SIMONA ŠINDLEROVÁ

1. místo
2. místo
3. místo

FILIP ŠVIDRNOCH
ONDRA DEMEL
LUKÁŠ KALUŽA

1. místo
2. místo
3. místo

VÍTEK HRUBÝ
PETRA ŠTEFKOVÁ
MARTINA KOLEČKÁŘOVÁ

Za 4. třídu

Za 5. třídu

Soutěžící odměnila porota sladkým překvapením a posluchači velkým potleskem. Odměny do recitační soutěže sponzorovalo OSR při
ZŠ. Všem nám bylo veselo a krásně.
Jednu báseň posíláme také Vám. Mějte s ní chvíli zamyšlení a pohody.

Píseň o kamarádovi
Vladimír Vysockij

Když stane se, že kamarád
zaváhal nebo zklamal snad,
a ty bys prostě věděl rád,
zda ještě můžeš na něj dát –
vezmi ho do hor, uvidíš!
Nechystej mu tam žádnou lest,
jenom si zkuste skály zlézt,
ať víš, s kým máš tu čest.
Možná že v horách ztratí vtip,
ohrne nos a zdrhne zpět,
sotva ho spálí první led,

začne ti vyvádět –
pak je to jasné, nech ho být!
Jen ať se vrátí – vždyť to víš:
s takovými se nejde výš,
o těch se mlčí spíš.
Když ale zuby zatíná,
vzteká se, přitom šlape dál,
nezřítíš se s ním z žádných skal –
on by tě nenechal.
Až k vrcholům se bude drát,
až tam tě bude podpírat,
pak vedle něho pevně stůj
a vždy mu důvěřuj!

SKŘIVÁNEK 2011
SOUTĚŽ

PRO ZPĚVÁKY

LIDOVÝCH PÍSNÍ
Folklorní sdružení ČR vyhlašuje každoročně soutěž pro malé
a mladé zpěváky lidových písní. Ti nejlepší z každého regionu se sejdou na prestižní celostátní přehlídce ve Velkých Losinách. Porota
hodnotí nejen intonační čistotu zpěvu a rytmické cítění, ale i správnou krajovou výslovnost a lidový kroj.
Této soutěže se zúčastnila i Jana Máchová z 8. ročníku naší základní školy. Zvítězila v 1. i 2. kole okresní soutěže a postoupila do regionálního kola, kde se také zařadila mezi nejlepší.
Dne 9. dubna 2011 v 17 hodin se konal ve velkém sále ZUŠ Josefa Valčíka v Ostravě-Porubě koncert vítězů, kde děti zpívaly v lidových
krojích za doprovodu cimbálové muziky. Z regionálního kola byli vybráni
tři reprezentanti našeho regionu do celostátní soutěže. Jana vystoupila
s písněmi „Hospodáříčku vstavajte“, „Na těch lichnovských lukách“,
„A choť sem děvucha“ a jen o vlásek jí v nabité konkurenci postup unikl.
K dosaženému výsledku gratulujeme a přejeme jí další úspěchy
nejen v pěveckých soutěžích.
Mgr. Jitka Švidrnochová, učitelka

PERLIČKY

ZE ŠKOLNÍ LAVIČKY
O potravě

• Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne.
• Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek.
• Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.
• Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.
• Děda říkal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má raději brejle,
než žízeň.
• Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než
se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa.
• Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde.
• Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně,
oběd a večeře.

Marie Bachurová, asistentka pedagoga
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Evropská meziškolská spolupráce
Pod záštitou a za podpory EU probíhá
celá řada dílčích projektů, které mají za cíl
budovat spolupráci, podporovat předávání
zkušeností a odbourávat jazykové bariéry
mezi občany sousedních zemí EU. Naše
škola se také zapojila, konkrétně jsme zvolili
Operační program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 20072013, financovaný z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Náš projekt se nazývá Přeshraniční
meziškolní spolupráce, reg. číslo
CZ.3.22/3.3.04/10.01984. Byl předložen
v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Silesia a jeho obsahem je navázání spolupráce se Základní školou v Naczeszlawicích.
Jednotlivé akce přeshraniční spolupráce
se nazývají aktivity. První aktivita „Mikulášská laťka“ proběhla v prosinci minulého
roku. Byla to soutěž mezi našimi a polským
žáky ve skoku vysokém a uskutečnila se
v tělocvičně naší ZŠ.
Na počátku března se konala 2. aktivita
– setkání našich a polských pedagogů
ve Velké Polomi. Nejprve jsme hosty provedli naší krásnou školou, pak následovalo
neformální seznamovací posezení v nové sá-

lové učebně. Další částí programu byla večeře a turnaj v bowlingu, které se uskutečnily
v Opavě. Večer probíhal v příjemné atmosféře. Úsměvy na tvářích i přátelské rozloučení byly důkazem, že se setkání vydařilo
a že jazykové bariéry nejsou nepřekonatelné.
Na středu 18. května je plánována 3. aktivita – turnaj žáků obou škol v míčových hrách – ve volejbalu, basketbalu,

Dne 17. 6. 2011 v době od 20 do 22 hodin
se koná na školním hřišti Základní školy
a Mateřské školy Velká Polom
1. Polomský zumbatón pod hvězdami
Přihlásit se můžete telefonicky (553 770 221)
nebo osobně u ředitele školy do 14. 6. 2011.
Startovné 200 Kč
Je pro Vás připravena bohatá tombola.
Po ukončení jste zváni na míchané nápoje.
Vedení základní školy zve zájemce
na 1. ročník sportovní soutěže
Turnaj v míčovém sedmiboji dvojic
Datum konání: 18. 6. 2011
Místo konání: sportovní hřiště
při ZŠ Velká Polom
Termín přihlášek a bližší informace naleznete
na internetových stránkách školy.
www.zsvelkapolom.cz
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kopané a vybíjené. Hrát se bude ve Velké
Polomi na našem novém hřišti a vítěz získá
pro svou školu putovní pohár.
Prozatímní průběh spolupráce naší školy
a ZŠ v Naczeszlawicích je velmi nadějný. Děti
se nenásilnou formou při sportu seznamují
s jazykem a životem našich sousedů a pedagogové navázali přínosnou spolupráci.
Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy

Nová sportovní hala
poslouží všem
Po mnohaletém úsilí se Jezdeckému Klubu Velká Polom konečně
podařilo realizovat výstavbu nové jezdecké haly. Tato hala bude sloužit hlavně ke zkvalitnění jezdeckého výcviku jezdců a koní, kteří klub
reprezentují v parkurových a drezurních závodech.
Nyní už nic nebrání tomu, aby se naplno rozjela hyporehabilitace,
která byla dříve závislá na počasí.
Zkvalitnily se tím podmínky také pro agroturistiku, ale hala našla
i jiné uplatnění, a to ve formě fotbalového turnaje mezi členy klubu.
Také členové agility klubu z Ostravy projevili zájem o spolupráci
a chtějí halu využívat v zimních měsících pro přípravu psích kamarádů
Pokračování na straně 9
na soutěže v agility.

Pokračování ze strany 8 – Nová sportovní hala...
Tato hala s pískovým povrchem nemusí sloužit jen k jezdeckému
výcviku, ale je možno jí pronajmout i k jiným rozmanitým sportovním
účelům, které se v těchto podmínkách dají provozovat.
Jestli hala splnila svůj účel a zkvalitnila přípravu jezdců,
se můžete osobně přijít přesvědčit 7. května na parkurové
závody ve Velké Polomi a tímto povzbudit naše domácí
Emil Ludvík
jezdce. Srdečně Vás tímto zveme.

Podáváme žádosti o dotace
V letošním školním roce naše škola podala tři žádosti o dotace z evropských fondů.
První žádost z programu Peníze EU školám „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
ve výši cca 1,3 mil. Kč byla již schválena.
Z těchto dotací budou v době letních prázdnin vybaveny zbývající třídy interaktivními dataprojektory, dále nakoupíme notebooky
a zcela nově vybavíme učebnu informatiky.
Doufáme, že se nám tak podaří zatraktivnit
výuku a vzbudit touto cestou zájem žáků
i o méně oblíbené předměty. Část financí
bude využita na školení pedagogů. Ve škole
také vytvoříme více než 600 nových výukových materiálů. Celý projekt je naplánován
na dva roky.

Další dva projekty z peněz EU, kterých se
hodláme zúčastnit, jsou projekty s názvem
Zahraniční asistent (rodilý mluvčí, který bude
působit při výuce angličtiny, zeměpisu apod.)
a Partnerství škol v rámci programu Comenius (spolupráce se školami z Polska a Slovenska).
Také jsme podali žádost o dotaci z programu „Oranžová učebna“, který vypisuje Nadace ČEZ. V rámci tohoto dotačního titulu
bychom provedli rekonstrukci učebny chemie a fyziky.
U tří posledně jmenovaných projektů čekáme na vyjádření nadačních organizací, zda
jsme se svou žádostí uspěli.
Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy

PŘIDEJTE SE K NÁM

Recyklohraní
Chtěli jsme chránit životní prostředí
a první, co nás napadlo, bylo recyklování.
Našli jsme na internetu webovou stránku
jménem Recyklohraní (www.recyklohrani.cz) a hned jsme se přihlásili. Celá
škola, hned jak se to dověděla, začala
sbírat použité baterie a drobné elektronické přístroje, jako například mobily.
Jestli se chcete přidat, můžete přinést
vždy ve středu do 4. třídy použité baterie
a elektronické přístroje.
Nevíme, jestli to pomůže, ale koneckonců i malý skutek může udělat velkou
Martin Hošek, žák 4. třídy
věc.

B IOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA

–

ŠKOLNÍ KOLA

Koncem února a na počátku března
se uskutečnila školní kola Biologické
olympiády v kategorii C pro 8. a 9. třídy
a v kategorii D pro žáky šestých a sedmých tříd. Téma letošního ročníku bylo
zaměřeno na povrch těl organismů.
Pěkných výsledků dosáhli žáci, kteří
se na olympiádu poctivě připravovali. Už
počtvrté nezklamala Lucie Stavinohová
z 9. A, která z maximálního počtu 82
bodů získala bodů 72. Druhé místo obsadila Miluše Nábělková z 9.B (43,5
bodu), třetí byla Nikola Hlavenková
z 9. B (39 bodů). Do okresního kola
BiO postoupila Lucie Stavinohová.
I v kategorii D přední místa obsadily
stejně jako v loňském roce žákyně
7. tříd Renáta Beinhauerová ze 7. A
(1. místo - 71 bodů ze 76) a Barbora
Hošková ze 7. B (2. místo - 70 bodů).
Třetí byl Vojtěch Faruzel ze 7. B (50
bodů). V okresním kole nás budou reprezentovat Renáta Beinhauerová
a Barbora Hošková.
Blahopřejeme.
Mgr. Jarmila Krejčí, učitelka
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Mladí hasiči nezaháleli
Co se za loňský rok událo
Již více než rok jsme Vás neinformovali
o činnosti mladých hasičů při SDH Velká
Polom. Neznamená to však, že by nebylo
o čem psát. Právě naopak.
V loňském roce jsme se sborem přešli
z okresu Opava do okresu Ostrava. S mládeží jsme však loňský ročník soutěží dokončili ještě v rámci okresu Opava. Od aktuálního ročníku 2010/2011 nás pak čekala
řada zajímavých novinek (zatím se zdá, že pozitivních), o kterých Vás budeme dále informovat.
V říjnu jsme uspořádali podzimní kolo hry
Plamen pro kolektivy mladých hasičů z celého ostravského okresu. Zúčastnily se
stovky dětí a i přes počáteční obavy jsme
akci zvládli bez větších problémů. Za to patří
díky všem, kteří se na organizaci podíleli.
Po bronzovém úspěchu v závodě požární
všestrannosti ve Vratimově jsme měli na domácí soutěži opět medailové ambice. To se
bohužel vinou velkého počtu trestných bodů
nepodařilo.
V zimě jsme se s dětmi zúčastnili již tradiční soutěže v uzlování v Neplachovicích,
kde naše družstvo obsadilo 2. místo za domácími. Navíc Barbora Hošková a Tadeáš
Slivka se vměstnali mezi zástup pěti domácích závodníků na 2. a 3. místo v soutěži jednotlivců. V kategorii mladších jednotlivců
naše děti dosáhly ještě většího úspěchu.
Martina Kolečkářová vyhrála a hned za ní se
umístila Anna Dedková.
Uzlování (vázání předepsaných uzlů na čas) je
již několik let bezesporu naše parádní
disciplína. I nadále
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se jí hodláme věnovat, aby si naše děti vozily
domů co nejvíce medailí a pohárů.
Nyní na jaře jezdíme na soutěže patřící
do Ostravské ligy mládeže, na kterých musíme plnit pro nás spoustu nových, netradičních, ale zajímavých disciplín, které se
musíme postupně učit. A začátek učení nevypadá špatně. Na soutěži v Horní Datyni
děti obsadily krásné 4. místo i přesto, že jsme
soutěžili za kategorii starších i s mladšími
dětmi.
Stejně jako v minulých letech jsme i letos
zaslali práce dětí do literárně výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Netrpělivě
očekáváme, zda porota vybere některou
práci mezi nejlepší v okrese, jak se to našim
dětem podařilo v dřívějších letech.
Jednou z významných novinek v rámci připojení k ostravskému okresu je trvání na dodržování programu celoroční činnosti
mládeže. To mimo jiné znamená nutnost (pro
nás, ale pro děti spíše vítanou možnost) plnění odznaků odborností. S dětmi se postupně podle jejich věku a schopností
připravujeme na odbornosti preventista junior, preventista, strojník junior, kronikář
a další. Každý rok si pak děti
budou moci získané odbornosti
rozšiřovat
a prohlubovat si tak

znalosti z oboru požární ochrany. V příštích
letech se připravuje plnění specializací, které
nejsou tak pevně svázány s požární ochranou, což je příjemné zpestření celoročních
činností.
Na začátku sezóny nám společnost Alumont Plast s.r.o. poskytla finanční dar na
nákup deseti kusů přileb Petz Elios, které
zvýšily ochranu a komfort dětí během soutěží. Společnosti Alumont Plast s.r.o. tímto
ještě jednou děkujeme. Díky finanční podpoře obce Velká Polom jsme také mohli zakoupit nové dresy, které nahradily již
nevyhovující dresy staré.
A co nás čeká v nejbližší době? Nejdůležitějším projektem, který nás letos čeká
v úseku mládeže, je založení hasičské přípravky pro děti ve věku od 4 do 6 let. Předškolní přípravka je, stejně jako vyšší
kategorie, vhodná jak pro chlapce, tak i pro
dívky, kterých v posledních letech v hasičských družstvech výrazně přibývá. Hasičskou
přípravku budeme zakládat koncem června
tohoto roku.
Pokud máte zájem o účast svého dítěte
v přípravce, sledujte naše webové stránky
www.shd-velkapolom.cz, kde budou v červnu
zveřejněny potřebné informace. Případné dotazy Vám můžeme zodpovědět také na některé z našich pravidelných schůzek
(aktuální čas a místo konání naleznete
opět na našem webu).
Jan Kordas, SD H Velká Polom

Polomskou faru „požár“ nezničil
NÁMĚTOVÉ

nova, Vřesiny a Klimkovic. Zástupci dalších
ostravských jednotek byli pozorovateli – kontrolovali součinnost zasahujících hasičů, ale
také kvalitu spojení radiostanicemi či správné
ustrojení hasičů. Do cvičení se zapojila také
trava-Martinov. Velitel zásahu Jiří Vandlíček Policie ČR, která usměrňovala dopravu
poté předal velení veliteli jednotky Hasičského u hlavní, velmi frekventované silnice mezi Oszáchranného sboru Moravskoslezského kraje. travou a Opavou.
Byl nasazen přetlakový ventilátor k odvětrání
Cvičení se zájmem přihlížela spousta místbudovy a hasiči s vysokotlakým vedením vody
ních občanů.
pronikli do objektu, z něhož zachránili všechny
Podobná propagační a námětová cvičení
zbývající osoby. Figuranty byli zejména nejse v jednotlivých obcích pravidelně opakují,
mladší mladí hasiči z naší obce.
aby se zdokonalovaly jednotky sborů dobroJelikož dle podmínek cvičení nebyl v blíz- volných hasičů. Ty jsou nepostradatelným dokosti fary k dispozici žádný požární hydrant, plňkem k profesionálním jednotkám zejména
bylo nutné dopravit vodu k hašení objektu z důvodu lepší znalosti místní situace a tez požární nádrže u tvrze. Na trase vedoucí od rénu. Proto jednotky dobrovolných hasičů
nádrže k faře ulicemi 9. května, Pod Mostem, zpravidla dorazí na místo zásahu jako první.
kolem hřbitova až k budově fary bylo rozmísZa Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom
Kateřina Honajzrová a Jan Kordas
těno celkem osm dalších požárních vozidel.
Všechny jednotky rozvinuly
vedení vody a pomocí čerpadel a požárních vozidel
dopravily vodu terénem
s vysokým převýšením až
k objektu fary a fiktivní
požár úspěšně uhasily.

J EDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ POLOM
CVIČENÍ

V pátek 8. dubna 2011 v 16:50 hodin
přerušil klidné odpoledne v naší obci pronikavý zvuk sirény. Za pár minut vyrazila z hasičské
zbrojnice
jednotka
Sboru
dobrovolných hasičů Velká Polom směrem
k místní faře. Hluk sirény, který nejsou občané v obci zvyklí slýchat, protože dnes jsou
členové výjezdové jednotky informováni o poplachu pomocí automatického volání a textové zprávy na mobilní telefon, signalizoval, že
se jedná o něco mimořádného. Naštěstí se
nejednalo o skutečný poplach, ale o propagační námětové cvičení vyhlášené pro jednotku požární ochrany Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje a čtvrtý okrsek dobrovolných hasičů, jehož členy jsou
kromě Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Velká Polom také další jednotky z třinácti
okolních obcí.
Úkolem cvičení konaného v objektu budovy fary na ulici Osvoboditelů bylo zdolání
požáru pomocí dálkové dopravy vody a záchrana uvězněných osob z budovy. Vozidlo
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
Velká Polom bylo na místě po vyhlášení poplachu jako první. Hasiči měli za úkol provést
průzkum objektu, v němž bylo uvězněno sedm
osob. Dvě nejmladší děti vynesli naši hasiči
z objektu ven. Poté již dorazila na místo jednotka profesionálních hasičů ze stanice Os-

Akce se kromě místních
dobrovolných
hasičů
z Velké Polomi zúčastnily
také jednotky dobrovolných hasičů Pustkovce,
Horní Lhoty, Dolní Lhoty,
Plesné, Čavisova, Marti-
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OZO – machr na odpady
Pokračování ze strany 4
Zeleň
CO: biologicky rozložitelný odpad ze zahrad,
např. tráva, listí, plevel, rostlinné zbytky
KAM: vlastní kompostárna na zahradě (pro
získání hnojiva) nebo za poplatek za odvoz
si lze k domu objednat speciální hnědou popelnici na zeleň a její pravidelný svoz,
větve do průměru 10 cm lze odevzdat na rekultivační stavbě obce po předchozí dohodě
s místostarostou obce
CO SE S NÍM DĚJE: výroba kompostu, v případě hnědých nádob odvoz na kompostárnu
do Ostravy-Hrušova
UŽITEK: využití při rekultivaci vlastní zahrady
nebo skládky
ODPADY A SLUŽBY ZA PENÍZE
Příjem a likvidace stavebního odpadu: (tel:
596 251 277)
OZO Ostrava přijímá stavební odpad (např.
cihly, beton, keramika, výkopová zemina, izo-

lační materiály, umakart apod.) pouze v provozovně v Ostravě-Kunčicích. Okna a dveře
přijímá za poplatek většina sběrných dvorů.
Cena za likvidaci odpadu se stanovuje podle
druhu a hmotnosti materiálu.
Přistavení kontejneru + přeprava a likvidace
odpadu (tel: 596 251 277)
Kontejner lze objednat v provozovně OZO
Ostrava v Ostravě - Kunčicích. Cena služby
závisí na počtu ujetých kilometrů, délce pronájmu kontejneru, době manipulace s kontejnerem, na druhu a hmotnosti odpadu.
Odvoz fekálií + likvidace odpadních vod (tel:
596 251 252)
OZO Ostrava poskytuje službu čerpání žump
a septiků, odvoz a likvidaci odpadních vod.
Cena služby se vypočte na základě přepravní
vzdálenosti, doby čerpání, množství a druhu
tekutého odpadu.
KONTAKTY: www.ozoostrava.cz,
tel: 800 020 020

• rozpis – jaro •

Ozelenění cyklostezky
Velká Polom
– Krásné Pole

Kdo v posledních dnech jel nebo šel
po cyklostezce z Velké Polomi do Krásného Pole, jistě nepřehlédl oboustrannou
alej kolíků, u kterých se krčí sazenice
břízy bělokoré (Betula pendula). Tyto
mladé stromy by měly do budoucna vytvořit zeleň podél trasy cyklostezky od
Velké Polomi na vrchol kopce s bílým
křížem a výhledem do okolí.
Co výsadbě aleje předcházelo?
Myšlenku výsadby aleje iniciovali zahrádkáři u příležitosti jubilea 50 let od založení místní organizace (1960). Teprve
letos na jaře (2. dubna 2011), po dohodě
s vedením obce a díky sympatizantům
tohoto projektu, se podařilo vysadit sedmdesát čtyři kusy bříz. Je to názorný
příklad, jak se dá pro dobrou věc spojit
užitečná aktivita jednotlivců se zájmem
obce a položit tak základ obecně prospěšnému dílu.
Naše břízové stromořadí sice nedoroste do majestátnosti letitých alejí lipových, přesto přinese užitek jak v oblasti
ochrany přírody, tak i v oblasti kulturního
dědictví, neboť se stane příjemnou kulisou stezky k vyhlídce na Velkou Polom
a okolí.
Antonín Köhler
ZO ČZS Velká Polom

V přírodě
Vyběhla bříza běličká,
jak ze stáda ta kozička.
Vyběhla z lesa na pokraj,
že prý už táhne jara báj.
Vítězslav Hálek
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