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Zvládneme toho ještě více
Vážení s poluobčané, blíží se konec
dalšího roku, který jsme společně prožili,
a znovu je tu čas na ohlédnutí zpátky.
CO VŠ ECH NO J S M E LETOS ZVLÁDLI?
Podařila se nám realizovat většina z věcí,
které jsme plánovali. Především jde o investici - výstavbu chodníku na ul. Osvoboditelů
až po okrajovou část obce. V době, kdy byla
odvážena skrývka ze stavby obchvatu, jsme
se denně utvrzovali o správnosti našeho rozhodnutí ve věci výstavby chodníkového tělesa, neboť provoz na
komunikaci směr Háj ve Slezsku byl již
v tomto období neúnosný: pěším a stavebním dělníkům šlo doslova o život.
Jen s mimořádným úsilím se nám podařilo zajistit na tuto stavbu finanční
příspěvek SFDI ve výši 78% uznatelných nákladů akce. K dalším dokončeným dotovaným akcím patří oprava
kaple sv. Jana blízko fary a oprava objektu sociálního zařízení na ul. Hradská
(bývalý areál CO). Obě dotace byly poskytnuty z Ministerstva pro místní rozvoj. Právě s ohledem na schválení
dotace byly tyto stavby zařazeny mezi
akce přednostně realizované, navíc s relativně nízkými finančními nároky.
V letošním roce byla rovněž dokončena
oprava objektu obecního úřadu včetně
úpravy části parkovací plochy před objektem.
Tyto opravy jsme před pár dny završili rekonstrukcí sociálního zařízení v budově. Konečně
jsme dospěli do stadia, kdy bez uzardění můžeme přivítat nejen vás – občany, ale i cizí významné hosty. Zrealizovali jsme taktéž
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, které
při silnějších větrech „vypadávalo“, a celá obec
se tak ocitala ve tmě. V rámci těchto prací byla
vyměněna i svítidla za modernější, ale především úspornější. Taktéž jsme splnili přání našich nových spoluobčanů z Mlýnku a ozvučili
celou lokalitu, aby i oni mohli být informováni
obecním rozhlasem.
Z drobnějších akcí mohu ještě jmenovat
opravu a izolaci zídky za pomníkem I. svět.
války, opravu komunikace v ul. Ve Mlýnku, doplnění informačních tabulí v obci, úpravy

chodníčků na novém hřbitově, drobné opravy
rozpadající se hřbitovní zdi na starém hřbitově, v areálu Na Hradské pak navíc posílení
NN, opravu oplocení a mnoho dalších drobných oprav. Některé věci zvládáme vlastními
silami, s naší „rychlou rotou“, jiné práce svěřujeme odborným firmám. U obecního úřadu
jsme instalovali novou úřední desku, abychom mohli zveřejňovat vše, co nám zákon
ukládá. Nechali jsme odborně posoudit kva-

tvořit přijatelné zázemí pro mnoho společenských aktivit, které na faře probíhají. V rámci
svých možností a hlavně zkšeností se mu snažíme v této věci pomáhat. V prvé řadě byla zpracována projektová dokumentace, následně
vystaveno stavební povolení. Finanční rozpočet
se vyšplhal na neúnosnou částku cca 6 mil Kč,
takže jediným možným řešením je rozdělit práce
na etapy a postupně řešit nejpalčivější závady a nedostatky. A protože jedním z největších problémů

litu topolů kolem fotbalového hřiště a na doporučení znalce jsme zajistili kácení
nemocných stromů, příp. zkrácení korun a ořez
větví – především z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků sportovních či společenských akcí.

objektu fary je mimořádně vysoká vlhkost, bylo
prvořadou podmínkou jejího odstranění zajistit bezproblémové vytápění (byla vybudována
plynovodní přípojka a vnitřní rozvody plynu)
a současně s tím zajistit i větrání. Proto Otec
Mariusz požádal o dotaci ze SZIF prostřednictvím MAS Opavsko na výměnu oken. Okna
musejí být zachována v současné podobě,
takže jejich výměna představuje vysokou finanční částku téměř 800 tis Kč. Na opravy pravidelně přispívají věřící v rámci vyhlášených
sbírek, jsou pořádány i kulturní akce, jejichž výtěžek je určen právě na tento účel. Finančně
přispěla i obec a několik podnikatelů a drobných dárců, kteří navíc mohou uplatnit tento
dar jako daňově uznatelný výdaj. Držíme Otci
Mariuszovi palce, ať ho neopustí elán a trpělivost a překoná všechny těžkosti, které takovouto přestavbu doprovázejí.
dokončení na str. 11

AKTIVITY OSTATN ÍCH
K dalším významným aktivitám, které sice nefinancuje obec, ale které nás hodně zajímají
a které zajisté sledujete i vy všichni, patří
bezesporu úspěšně postupující opravy bývalé sýpky a tvrze. O rozsahu prací a jejich
postupu se dočtete v dalším článku. Máme
radost a těšíme se na výsledek. Rovněž na
naší faře je rušno. Je to honosná historická
budova v centru obce, která byla zařazena
mezi kulturní nemovité památky a která vyžaduje zásadní rekonstrukci. Iniciátorem
v této věci je Otec Mariusz, který se snaží vy-

MLADÍ HASIČI Z VELKÉ POLOMI OPĚT USPĚLI

UZLOVÁNÍ V NEPLACHOVICÍCH
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Po loňské premiérové účasti hasičů z
Velké Polomi na Uzlování v Neplachovicích,
kde družstvo mladých hasičů zvítězilo a Bára

hodnoceny samostatně. Štafeta družstev
probíhala podle stejných pravidel jako vloni,
kdy proti sobě soutěžila pětičlenná družstva.

Dedková v jednotlivcích obsadila třetí místo,
jsme se letos rozhodli připravit na soutěž dvě
družstva po pěti členech. Přípravě jsme se v
rámci tréninků poctivě věnovali celý měsíc
před soutěží s cílem obhájit loňský úspěch.
To se nám podařilo, ale nejprve se pojďme
podívat, jak celá soutěž probíhala a v čem
jsme vlastně soutěžili. Letošní již 8. ročník
soutěže se skládal ze dvou disciplín: ze štafety družstev ve vázání uzlů bez rozdílu věku
a z vyřazovací soutěže jednotlivců, která byla
rozdělena na dvě kategorie: mladší (6 až 11
let) a starší (12 až 15 let). Obě disciplíny byly

Každé družstvo mělo dva pokusy a do hodnocení se započítával lepší z dosažených
časů. Kromě rychlosti se také hodnotila správnost uvázání jednotlivých uzlů, přičemž správnost byla důležitější než čas. Ve vyřazovací
soutěži jednotlivců proti sobě nastoupili vždy
dva závodníci a do dalšího kola postoupil ten,
který měl rychleji a správněji uvázané všechny
uzly. I zde byla správnost důležitější než čas.
Každý závodník měl v soutěži možnost dvou
oprav. Soutěž začala s úderem 13. hodiny
krátkým nástupem, po kterém následovaly
štafety družstev.

Štafet se zúčastnilo celkem 13 družstev.
Naše družstvo starších hasičů ve složení
Lucka Kašná, Bára Dedková, Bára Hošková,
Nikola Glogarová a Tadeáš Slivka dosáhlo
času 31 sekund a naše družstvo mladších
hasičů ve složení Martinka Kolečkářová, Martin Hošek, Anička Deková, Zdenda a Zuzanka
Neuwirtovi uvázalo uzly ve výborném čase 35
sekund, bohužel s jedním chybně uvázaným
uzlem. S časem 31 sekund vloni naše družstvo v soutěži vyhrálo, letos nám tento čas
stačil na stále krásné 3. místo. Po štafetách
následovala soutěž jednotlivců. Soutěže jednotlivců se zúčastnilo více než 70 závodníků.
Martinka Kolečkářová neměla v kategorii
mladších konkurenci a bez jediné prohry suverénně zvítězila! Mezi nejlepších 6 závodníků se ještě vešel Martin Hošek na 4. místě
a Anička Dedková na 6. místě. V kategorii
starších jsme hodně věřili Lucce Kašné. A ta
nás nezklamala! Po velkém finále se dostala
na „bednu“, když obsadila 3. místo. Hned za
ní na 4. místě skončila další naše závodnice
Bára Dedková. Nejlepšího času ze všech závodníků v soutěži jednotlivců dosáhla Lucka
Kašná. Při jejím nejlepším pokusu se stopky
zastavily pod hodnotou 18 sekund. Z důvodu
velkého počtu závodníků se soutěž protáhla
až do 17. hodiny. Nikomu z naší výpravy to
však nevadilo (snad jen Tomovi, který spěchal
do práce), neboť jsme si ze soutěže odvezli
sladké odměny, sedm medailí a trofej po
družstvo. Sotva soutěž skočila, děti se už těšily na další tréninky, aby byly příští rok zase
o něco rychlejší.
Jan Kordas
SDH Velká Polom

VESNICKÁ OLYMPIÁDA
Letošní rok byl v pořadí čtrnáctý v historii celoroční sportovní soutěže nazvané Vesnická olympiáda. Za účasti 10
obcí proběhl letošní ročník na vysoké sportovní i společenské úrovni, ke které přispěly svým dílem všechny zúčastněné obce. Za dobu své existence tato soutěž získala své stálé místo v kalendáři mnoha aktivních sportovců.
Po dlouhé sedmileté nadvládě našla Velká Polom přemožitele v reprezentaci Dolní Lhoty, která dokázala získat celkové prvenství poprvé v historii Olympiády. Vítězství je to však zasloužené, protože se jí podařilo zvítězit hned ve
třech z jedenácti sportovních disciplín. Díky bojovnosti v posledních disciplínách jsme nakonec se čtyřmi druhými
místy obsadili celkové druhé místo před Vřesinou a Horní Lhotou. Další pořadí najdete v tabulce na konci článku.
Do celkového hodnocení se dle propozic každé obci započítává 9 nejlepších výsledků z max. 11 soutěží – proto
je uveden v posledním sloupci případný odečet bodů z celkového absolutního součtu. To podstatné však je, že i
sportovci ostatních zúčastněných obcí předváděli kvalitní výkony a každá z obcí má svou alespoň jednu parádní disciplínu. Vždyť i poslední Hlubočec dokázal ve stolním tenise zvítězit a vůbec se za své účinkování v soutěži nemusí
stydět. Tradiční závěr Olympiády se uskutečnil v Krásném Poli na večírku spojeném s vyhlášením celkových výsledků. Pořadatelé se mimo jiné postarali o kvalitní doprovodný program a bohaté občerstvení pro zástupce všech
soutěžících obcí. Vůbec organizační zabezpečení celé akce stojí za pozornost, zvláště když i v dnešní době se najdou nadšenci, kteří věnují svůj čas a úsilí ve prospěch takového podniku, jakým se Vesnická olympiáda za dobu
své existence stala. Vždyť v jedenácti soutěžích tohoto ročníku se představilo úctyhodných 433 soutěžících z 10
obcí regionu! Ke zdárnému průběhu soutěží přispívají svým dílem taky jednotlivé obce a jejich sportovní a společenské organizace ať už finanční podporou nebo poskytnutím sportovišť pro jednotlivé soutěže. Existuje i řada
drobných sponzorů, kteří se na průběhu akce podílejí a tak se díky společnému zájmu všech podařilo dovést Olympiádu k plnoletosti. Je totiž jisté, že v nadcházejícím roce 2010 se rozběhne již 15. ročník soutěže.
Chci vyzvat všechny, kteří mají zájem zkusit některou z discipín VO, aby se ozvali přímo Kamilu Drozdkovi na telefonní číslo 777 112 160, kamil.drozdek@email.cz/ nebo na sebe nechali kontakt na obecním úřadě.
Děkuji všem, kteří se na našem sportovním úspěchu podíleli.
Za výbor TJ Velká Polom zpracoval Kamil Drozdek

O umístění na 7. a 8. místě rozhodl větší počet lepších umístění Pusté Polomi v jednotlivých soutěžích.
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OBECNÍ ZPRÁVY
Jak jsme všichni zaznamenali, obecní úřad doznal výrazné změny. Nejenže má
nový veselý kabát, ale také uvnitř už necítíme dřívější „podivný puch“.
Kromě těchto viditelných věcí dozná změny i celá ekonomika obce, kterou, jak
jistě víte, zajišťuje obecní úřad. Od 1. ledna 2010 přecházíme na tzv. státní účetnictví. Tento nový způsob účetnictví se přibližuje účetnictví podnikajících osob, je
však ztížen svojí návazností na rozpočet.
Navíc se stává naše obec plátcem daně z přidané hodnoty, která má pro obce
rovněž jiná pravidla než pro podnikající osoby. Čeká nás tedy hodně práce, která
vyžaduje spoustu úsilí. V souvislosti s těmito změnami schválila rada obce nový
ceník zboží a služeb, který se týká i občanů:
pronájem sklepní části kulturního střediska (1 část)
pronájem sklepní části kulturního střediska (2 části)
pronájem velkého sálu kulturního střediska
podnájem Sokolovny
podnájem Sokolovny - plesy
palivové dříví - vláknina
palivové dříví – surové kmeny (5 – 15 cm)
cihly z bouračky – ks
pronájem laviček (sada = stůl + 2 lavice)
kniha „Malíř slezské dědiny“
kniha „Historie vodní tvrze“
DVD o obci

900,- Kč
1.800,- Kč
900,- Kč
1.000,- Kč
4.000,- Kč
550,- Kč
660,- Kč
2,- Kč
70,- Kč
300,- Kč
250,- Kč
100,- Kč

Současně bychom Vás chtěli požádat, abyste platby poplatků za odpady a psy odložili a za tímto účelem začali navštěvovat obecní úřad až od měsíce února.
Děkujeme za pochopení.
Pavlína Mučková

Velkopolomská statistika
Zapalujeme svíčky na adventním
věnci, blíží se nejkrásnější svátky v roce.
Zamýšlíme se nad právě končícím
rokem, jaký byl, co nám přinesl a jaký
bude ten příští.
Jako každý rok, tak i letos Vás seznámíme s několika čísly, která by Vás
mohla zajímat.
Naše obec měla k 30. 11. 2009
celkem 1749 obyvatel, z toho 52% žen
a 48% mužů. V letošním roce doposud
zemřelo 16 našich spoluobčanů a narodilo se 22 dětí. Z obce se odstěhovalo 17 obyvatel, naopak se
přistěhovalo 57 našich nových spoluobčanů. V obci žije i 9 cizinců, kteří zde
mají buď trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt občana Evropské unie.
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Nesmíme také zapomenout na naše
nejstarší spoluobčany, kterým je více
než 90 let. V naší obci jich žije 6. Nejstarší občankou je paní Otilie Paláčková, které je 95 let.
Ekonomicky aktivních obyvatel je
80%, dětí je 9% a důchodců 11% z
celkového počtu občanů. Nejvíce mladých rodin je s jedním dítětem.
Naše obec se rozrostla i o novou
ulici „U Jízdárny“, která se nachází nad
jezdeckým areálem Emila Ludvíka a začínají se do ní stěhovat první naši spoluobčané.
Nejen jim, ale Vám všem přejeme do
dalších let pevné zdraví a spokojený
život v naší Velké Polomi.
Libuše Výtisková, matrikářka

Napojení
nemovitostí
občanů na
obecní
kanalizaci
Od roku 2001 je platný zákon (zákon
č. 274/2001 Sb.), kterým jsou přesně stanovena pravidla napojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci.
Obec Velká Polom připravovala uzákonění napojení jednotlivých přípojek na
obecní kanalizaci po celý letošní rok.
Schválením v příslušných orgánech
obce dostaly celé přípravné práce konečný
charakter, byla vytvořena smlouva splňující
podmínky zákona a aplikovatelná na naši
obec.
V měsíci únoru roku 2010 budeme vyzývat všechny vlastníky nemovitostí v obci
k uzavření smlouvy o odvádění odpadních
vod. Smlouva zajistí všem vlastníkům právo
napojení na obecní kanalizaci.
Vlastníkům, kteří nebudou mít s obcí
smlouvu uzavřenou, nevzniká tedy právo
vypouštět odpadní vody z jejich nemovitosti
do obecní (veřejné) kanalizace, jejich přípojka bude provozovatelem odpojena.
Smlouva je k nahlédnutí na webových
stránkách obce v sekci dokumenty z obecního úřadu, vnitřní předpisy obce (www.velkapolom.cz).
Pavlína Mučková

JAK S E B U DOU
N EJ E N
O VÁNOCÍCH
V YVÁŽ ET
POPE LN ICE“
Během vánočních sv átků bude zachován svoz popelových nádob, a to
konkrétně v pondělí 21. 12. (týdenní
svoz) a 28. 12. (týdenní svoz a čtrnáctidenní svoz).
V roce 2010 začínáme lichým týdnem, takže 4. 1. 2010 bude týdenní
svoz i čtrnáctidenní svoz!!!

JAK JE TO V SOUČASNOSTI S VÝSTAVBOU OBCHVATU?
Zde je stanovisko Ing. Martina Dostála, tajemníka Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57, který
zpracoval následující příspěvek.
SILNICE I/11 MOKRÉ LAZCE
– VELKÁ POLOM
Dne 25. března letošního roku
byla v Hrabyni zahájena výstavba
čtyřpruhové komunikace I/11 o
délce 9,758 km v úseku Mokré
Lazce-Velká Polom/hranice okresu
Opava-Ostrava. Zástupci dotčených
obcí, Moravskoslezského kraje i
Sdružení pro výstavbu komunikace
I/11-I/57 tento krok uvítali.
Bezprostředně po jmenování
úřednické vlády byla tato stavba rozhodnutím ŘSD ČR Praha ze spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
stažena. A to bez ohledu na to, že je
po majetkoprávní stránce a všech
úředních povoleních připravena k realizaci a má uzavřenu platnou
smlouvu o dílo.
„S tímto stavem jsme se rozhodně nesmířili. Po tomto bezprecedentním rozhodnutí ze strany ŘSD
Praha jsme začali ihned jednat“ doplňuje Pavel Mališ, předseda Sdru-

žení pro výstavbu komunikace I/11I/57 a náměstek primátora Města
Opavy. Vláda na svém zasedání dne
16.09.2009 schválila Rozpočet SFDI
na rok 2010 a střednědobý výhled na
roky 2011 a 2012 a Harmonogram
výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 – 2013, aktualizace pro
roky 2010 – 2012 (2015) . „Po prostudování návrhu rozpočtu SFDI
konstatujeme, že i přes rekordní výdaje státu na dopravní infrastrukturu
v roce 2010 bude řada klíčových staveb v našem kraji pozastavena nebo
nebude zahájena vůbec. To je důsledek zcela neuváženého zahajování
staveb různé důležitosti, jež byl
často ovlivňován lokálními zájmy“
konstatuje předseda Sdružení Mališ.
I přes tyto nepříznivé zprávy stavební práce na výstavbě této komunikace pokračují. Starostka Hrabyně
Zdeňka Jordánová hodnotí stav
takto: „Trasa je z mého pohledu
velmi dobře upravená. Směrem na
Opavu je připravený koridor této komunikace a z pravé strany kopíruje
terén prohlubinu Josefovského
kopce, na kterém jsou zřejmé přípravy k výstavbě mostních pilotů“.
Možnost, že by stavba musela být

pro nedostatek financí zakonzervována, si raději nechce ani připustit.
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 zorganizovalo v říjnu
schůzku všech poslanců zvolených
za Moravskoslezský kraj. Jejím cílem
bylo zvrátit negativní trend ve financování této stavby. V letošním roce
mělo být prostavěno z evropských
zdrojů 900 miliónů korun. Rozhodnutím ŘSD Praha nefinancovat tuto
stavbu ze zdrojů EU znamenalo, že
na ni bylo letos uvolněno pouhých
155 miliónů korun.
Listopadovým rozhodnutím hospodářského výboru sněmovny bude
na tuto stavbu v roce 2010 uvolněno
300 miliónů korun. „S tímto rozhodnutím nejsme absolutně spokojeni,
pro příští rok bychom potřebovali
částku kolem 1,2 miliardy“ říká předseda Sdružení Mališ. „Možná se
může zdát, že jsme prohráli bitvu, ale
válku rozhodně ne. Na své straně
máme nejen Sdružení pro výstavbu
komunikace I/11-I/57, ale i Moravskoslezský kraj. Nic nekončí, bojujeme dál a věříme v pozitivní
výsledek,“ vyjádřila naději starostka
Velké Polomi Ludmila Bubeníková.
V Opavě, 23. 11. 2009

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE
VELKÁ POLOM KE DNI 30. LISTOPADU 2009
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PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA „OHEŇ“

Dne 27. října 2009 na naší Základní
škole ve Velké Polomi proběhl další projektový den, tentokrát na téma „OHEŇ“.
Pro navození správné atmosféry bylo použito zařízení k zadýmení budovy, potom byl
školním rozhlasem vyhlášen na celé škole
požární poplach a žáci se svými třídními
učiteli organizovaně opouštěli budovu
školy. Po návratu do školy se žáci prvního
a druhého stupně aktivně zapojovali a
zpracovávali téma „OHEŇ“ různými způsoby – rozhovory, výtvarnými pracemi,
skládankami, pokusy aj. Jejich zdařilé výtvory si můžete prohlédnout na nástěnkách při vstupu do školy. Žáci 1. a 2. třídy
se jeli podí
vat do objektu Integrovaného záchranného
systému v Třebovicích. Byli provedeni moderně vybavenou požární stanicí. Děti měly
možnost nahlédnout do sanitek záchranné
zdravotnické služby pro dospělé i do speciálních sanitek vybavených inkubátory pro
záchranu novorozenců. Velký dík patří členům dobrovolných hasičů – Ing. J. Kordasovi, G. Neuwirtové, V. Dedkové a A.
Kozelské, kteří pro naše děti zorganizovali
zajímavou besedu na profesionální úrovni.
Děti měly možnost si vyzkoušet hasičskou
výstroj, smotat hadici na čas, podívat se na
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krátké filmy s požární tématikou a získat
mnoho nových informací a zajímavostí na
toto téma. Starší žáci získali ještě nové poznatky z výkladu a názorných ukázek pana

tváří věříme, že se projektový den podařil
a těšíme se na další akce. Pokud Vás toto
téma zaujalo, můžete se na webových
stránkách školy (www.zsvelkapolom.cz)

A. Chromého, člena hasičského záchranného sboru Opava. Také jemu chceme vyjádřit dík za čas, který našim dětem
věnoval. Podle úsměvů a spokojených

v části fotogalerie podívat na další záběry
našich dětí.
Mgr. H. Židková a Mgr. M. Strnadová

prosinci proběhlo na 1. stupni
ZŠ projektové vyučování s názvem „Lidové tradice a zvyky o
Vánocích“. Toto vyučování bylo slavnostně zahájeno se začátkem adventu. V
průběhu celého měsíce se děti seznamovaly s tradicemi svázanými se svátky
sv. Ondřeje, Barbory, Mikuláše a Lucie.
Výchovné středisko Vita pro děti připravilo program plný tvořivosti, pohody a
písní. V tomto programu nazvaném „Od
adventu do Vánoc“ si děti vyrobily svíčky
z včelího vosku, odlévaly olovo, ulovily si
svého kapra a vyzkoušely si další činnosti
spojené s přípravou Vánoc. Paní D. Máchová ve spolupráci s Katechetickým a
pedagogickým centrem Ostrava při Biskupství ostravsko-opavském připravila
besedu pro žáky 1.- 3. tříd s názvem „Vánoční příběh a jeho poselství“. Pro žáky 4.
a 5. tříd uspořádala besedu nazvanou „Izrael – svatá Země“. V tomto období zavítali do naší školy i předškoláčci z MŠ
Velká Polom a Horní Lhota. Se žáky 5.
třídy si zazpívali koledy a namalovali obrázky. Tradiční akce naší školy – pěvecká
soutěž „Perníková nota" – nechyběla ani
letos. Zástupci z tříd 1. stupně zazpívali
koledy a vítězové byli vybráni odbornou
porotou složenou z dlouholetých členů
pěveckého sboru Paprsek. Před vánočními prázdninami náš projekt společně
ukončíme vánočními zvyky na Štědrý den.
Vzájemně si popřejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do
nového roku.
Učitelky 1. stupně ZŠ

V

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY VE ŠKOLE

VYZDOBENÁ
ŠKOLA
Dne 10. prosince uspořádala ZŠ Velká
Polom „Předvánoční odpoledne“. Akce
byla zahájena pokusem o rekord ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Poté
následoval kulturní program ve školní jídelně. Vystoupili v něm žáci 5. třídy s pásmem básní a krátkých hudebních
skladbiček, členové pěveckého sboru Paprsek a žákyně 6. tříd s tanečním vystoupením. Další součástí programu byla
prohlídka celé vánočně vyzdobené školy.
Návštěvníci si mohli zakoupit drobné
výrobky dětí, zhlédnout na nové interaktivní tabuli prezentaci fotografií z akcí
školy. Bylo pro ně také připraveno malé
občerstvení. Doufáme, že se toto odpoledne líbilo, a ti, kdo přišli, si odvezli spoustu pěkných zážitků.
Učitelky I. stupně ZŠ
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PŘÁTELSTVÍ A SPORTOVNÍ ZÁPOLENÍ ZA ÚČASTI DĚTÍ Z POLSKA

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA VE VELKÉ POLOMI
V pátek 4. prosince 2009 se poprvé v historii naší školy konala v tělocvičně soutěž ve
skoku vyso kém, která měla i mezinárodní
účast.
Soutěže se zúčastnily děti z družební
školy z polských Naczeslawic. I když skákaly
do výšky poprvé, určitě se nemusí za své výkony stydět.
Po skoku vysokém děti z obou škol změřily své síly také v basketbalu a florbalu. I zde
po vyrovnaném boji zvítězili žáci naší školy.
Děti z Polska si domů odvezly upomínkové
předměty věnované obecním úřadem Velká
Polom. Zdařilou akci chceme zopakovat i v
příštím školním roce.
Nejbližší plánovanou akcí s družební školou bude v lednu 2010 lyžování na Vaňkově
kopci a ke konci školního roku 2009-2010 již
podruhé naši žáci pojedou do Polska na cyklistické závody.

VÝS LE DKY SOUTĚ Ž E
VE S KOKU VYSOKÉ M
4. a 5. třída (nar. 1999 a mladší)
Dudášová Dominika - 100 cm
Koutný Matěj - 105 cm
6. a 7. třída (nar. 1997 až 1998)
Glogarová Nikola - 120 cm
Vidlička Václav - 140 cm
8. a 9. třída (nar. 1996 a starší)
Hrubá Veronika - 130 cm
Hahn Přemysl - 145 cm
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AKTUÁLNĚ

Z

TVŮRČÍ

DÍLNY A

H ERNY

PRO DĚTI

Připravované činnosti vedené k rozvoji kreativity :
16. - 17. 1. 2010
Víkendová dílna Intuitivní tanec a kresba – celodenní seminář,
i s dětmi, spontánní tanec 5 rytmů spojen s kresbou olejovými křídami
Suchá vazba – aranžmá do váz, košíků a jiných nádob (i vlastních)
30. 1. 2010
3. 2.,10. 2.,17. 2 . 2010 Patchwork -textilní technika sešívání látek
- 3x odpolední pracovní dílna, ukázky technik, práce na finálním výrobku
20. - 21. 2. 2010
Víkendová dílna Vše o barvách – diagnostika prostoru, praktická cvičení
s barvami, kombinace barev a materiálů., kresba-malba
V II. pololetí školního roku 2009-2010 budou nadále pokračovat výtvarné techniky,
kresba-malba pro děti od 5 let, základní taneční průprava s angličtinou pro děti od 5 let.
4. ledna a 7. ledna 2010 začíná nový běh 10 lekcí cvičení na míčích a průběžně měsíčně
pokračují tance pro ženy. Více informací k činnostem a k termínům najdete na www.rozpuk.com. Přihlásit se můžete na tel. č. 776 771 879
Časový rozvrh činností:
Po
cvičení na míči – ženy
18.30-19.30 hod
St
klub Zlatobýlek (pro maminky na MD)
09.00-12.00 hod
výtvarné techniky, kresba-malba – pro děti
16.00-17.30 hod
Čt
cvičení na míči – ženy
18.00-19.00 hod
Pá
taneční průprava pro děti od 5 let a výše
16.30-17.30 hod
So
tanec pro ženy – latina, flamenco, orient, moderna
17.00-18.00 hod
víkendové dílny k různým tématům

Motto: “Nejen prací je člověk živ...”
I přesto, že děláme práci, která nás baví a třebaže se v ní vyžíváme, po několika odpracovaných letech a nabytých zkušenostech
snadno sklouzáváme do pracovní rutiny, která
časem začne vyřazovat aktivní složky naší osobnosti. Ať jsou to maminky na mateřské dovolené, ženy zaměstnané v administrativě či
fyzicky pracující lidé, každý jistě hledá v životě
dynamiku, radost, uspokojení a nové informace a podněty k tomu, abychom mohli být
více šťastni, abychom byli fyzicky zdrávi. Sama
ze své zkušenosti mohu potvrdit, že nemoc
začíná na duši a pokud tuhle zprávu stále
přehlížíme, projeví se na těle. Můžeme se
tvářit, že tahle informace se nám nelíbí, ale to
neznamená, že tomu tak není. Právě proto si
velmi považuji toho, že je mezi námi velmi
mnoho aktivních uvědomělých lidí, kteří hledají
a nacházejí svou cestu lemovanou spokojeností, zdravím a úspěchem. Jsem velmi
potěšena, že i činnosti, které organizuji pro
děti a dospělé v tzv. centru rozvoje tvořivosti,
mohou přispět k naplnění potřeby se realizovat tvůrčím způsobem, ale že nám také
mohou zpřístupnit i nový pohled na vlastní
vyjádření a vnitřní prožitek. Tvůrce je i ten, kdo
pracuje sám na sobě, na své vlastní bytosti.
Tvořivost podporuje bezprostřednost, zbavení
se zábran, strachu a pochybování. Tvořivost
uvolňuje životní sílu, která působí blahodárným a ozdravným způsobem na vlastní
osobu i okolí. Vážení a milí čtenáři, vážení
příznivci Tvůrčí dílny a Herny pro děti. Je mou
milou povinností, abych poděkovala všem,
kteří se podíleli na celoročním programu a
samozřejmě děkuji všem za účast na našich
dílnách a hodinách s pohybem a hudbou. Jen
díky Vám a Vašemu zájmu má tato práce
smysl. Přeji všem spokojené a šťastné vánoce
a v novém roce 2010 přeji naši společné
práci jen zdar a úspěch. Máte-li pocit, že byste
chtěli podpořit naši činnost, ať už účastí či finanční podporou, projevte svou vůli. Udělali
jsme hodně a nové máme před sebou.
Ing. Danka Skokanová za vedení
a organizaci Tvůrčí dílny a Herny pro děti
Osvoboditelů 15, Velká Polom
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P Ř I Š E L,

VI DĚ L A VÍTĚ Z Í

VENI – VIDI – ET VINCIT–po roce prací
Tak by zněl slogan, který se dodnes vztahuje k osobě Caesara, státníka a vojevůdce
římského impéria. Já ovšem tuto známou definici chci použít pro srovnání výsledků Pavla
Šmíry u příležitosti jednoročního působení na
záchranných akcích památkově chráněných
objektů ve Velké Polomi. Ano, vážení spoluobčané, 28. listopadu tomu byl rok, kdy z příkazu pana Šmíry přijeli do Velké Polomi čtyři
tesaři – odb orníci ze slovenské Oravy.
Tato čtyřčlenná osádka zahájila záchranné práce na objektu sýpek a židovny
včetně obytného bloku. Občané měli možnost po celý rok sledovat jejich postup práce
jen zpovzdálí, když čekali na autobusové zastávce, nebo z cesty. Velmi těžko si mohli
představit rozsah prací uvnitř objektu a riziko
bezpečnosti a postupu práce, kdy bylo nutno
měnit veškeré konstrukční prvky nosné konstrukce, které byly zasaženy „zubem času“ a
současně dbát na bezpečnost, aby nedošlo k
destrukci konstrukce. Postupně se k nim přidávaly další pracovní skupiny – zedníci a pomocní pracovníci, kteří později přešli pracovat
na objekt vodní tvrze.
Dnes – po roce práce – můžeme konstatovat, že prvá etapa záchrany tohoto objektu
byla zdárně dokončena: Střecha nad celým
objektem je nová a pokryta štípaným šindelem (mimo obytnou část) Sýpky dostaly
novou venkovní omítku. Zeď mezi bránou a
sýpkami byla rovněž omítnuta a dostala šindelovou stříšku.
Obytná část tohoto objektu, první patro,
bylo pro velmi chatrný stav strženo, pak bylo
provedeno zpevnění přízemní části betonovým věncem a první patro bylo dostavěno
zcela nové. Konstrukce střechy je rovněž
nová a pokrytí šindely bude provedeno pravděpodobně na jaře příštího roku. Vnitřní
omítky celého objektu jsou z velké části odstraněny a pravděpodobně v zimních měsících (pokud to počasí dovolí) budou
obnoveny. Byla provedena izolace základů
západní stěny a byla provedena drenáž
včetně kanalizace pro svody dešťové vody.
Toto je stručný přehled prací na sýpkách
a mimo to:
- Byla vyčištěna studna na nádvoří.
- Byl vyčištěn suterén sklepních
místností vodní tvrze.
- Byla rozebrána až po základ východní
vnější obvodová zeď vodní tvrze.
- Bylo vyčištěno nádvoří až na původní
dlažbu tvrze.
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Vážení občané, posuďte sami tento rozsah vykonané práce. Na začátku osmdesátých let byl v této oblasti učiněn pokus
studentů v rámci hnutí „Brontosaurus“, které
po třech letech brigádní činnosti nenašlo pokračovatele. Po více než 25 letech přichází
pan Šmíra, který slova a sliby předcházejících
majitelů proměnil v činy. Výraz použitý v
úvodu ET VINCIT (a vítězí) vyjadřuje velmi
skromnou větou výsledky jeho organizačního
talentu.
BLAHOPŘEJEME, DRŽÍME VÁM
PALCE A VĚŘÍME, ŽE POKUD NENASTANOU NEČEKANÉ UDÁLOSTI A PRÁCE

BUDOU NERUŠENĚ POKRAČOVAT
JAKO DOPOSUD, SNAD ZA NĚJAKÝ TEN
ROK MŮŽEME OČEKÁVAT BRZKÉ UVEDENÍ ZMÍNENÝCH OBJEKTŮ DO PRAKTICKÉHO UŽÍVÁNÍ.
Na závěr bych si dovolil vyslovit názor
členů komise KHK i názor můj, že by snad
bylo vhodné zlepšit vzájemnou komunikaci.
Lubomír Kadula, člen KHK
Na fotografii zleva:
Kyrcz Karol, Briš Jozef, Briš Milan. Pan
Jozef Chromuliak se odmítl fotit.
Foto: Jan Hlaváč

dokončení ze str. 1.
V roce 2009 taktéž proběhla na ul. Plesenská, Na Mýtě a Budovatelů výměna hodně
starého vodovodního řadu. Investorem byla
společnost SmVaK, my za obec jsme zajišťovali pouze dohled, aby investor plnil naše požadavky na průběh prací a občané byli co
nejméně omezováni či zatěžováni. Žádná rekonstrukce se neobejde bez rámusu, prachu
nebo bláta. Chce to více trpělivosti i ze strany
Vás občanů. Je třeba si především uvědomit,
že je pozitivní, že vůbec při současné finanční
situaci někdo takovéto problémy řeší a financuje.
A JAK VYPADÁ BUDOUCNOST?
Vzhledem k tomu, že dosud nebylo uzavřeno hodnocení žádostí, předložených námi
do Regionálního operačního programu (údajně
to bude v lednu 2010), nepřipravujeme zatím
nic zásadnějšího. Až podle výsledku hodnocení
se rozhodneme, co dál. Navíc se v daňových
příjmech začíná projevovat vliv celosvětové
krize, takže musíme plánovat velmi uvážlivě,
abychom se nedostali do neřešitelné situace. O
připravovaných projektech jsem vás informovala v posledním vydání Bumerangu.
M EZILIDSKÉ VZTAHY – CO S TÍM?
Tento předvánoční čas vede většinu z nás k
zamyšlení nad mnoha tématy. Mezilidské
vztahy určitě patří k těm nejožehavějším a přiznejme si, i k nejhůře zvladatelným. Proto mi
dovolte, abych i já na této stránce trošku rozvinula své úvahy na toto citlivé téma. Dnes pominu sousedské spory, dotažené někdy do
neuvěřitelné podoby. Trošku se rozepíšu (na
základě zkušeností vlastních i cizích) na téma
soužití starousedlíků a čerstvě přistěhovalých
našich nových spoluobčanů. Často se setkávám na různých jednáních s dotazy typu…“ A
jak jste se sžili s novými občany?“… Doposud
s úsměvem jsem odpovídala, že mezi lidmi
není žádná averze, že spousta nově příchozích
mezi nás „starousedlíky“ zapadla velmi rychle,
potkáváme se nejen na úřadě, při různých obřadech, ale i na sportovištích, letních karnevalech, výstavách apod. Většina z těchto lidí se
jeví jako sympatické a vstřícné osoby, se kterými se potkáváme často a velmi rádi. A přestože tento názor převládá, ráda bych zde
uvedla i poznatky jiné. Velmi pozitivní je skutečnost, že je o bydlení v naší obci zájem. A my
na úřadě se snažíme tento trend podporovat a
vytvářet u nás příznivé podmínky pro život. Co
by jinde za to dali, kdyby počet obyvatel narůstal! Ale i tato mince má svou druhou stranu a
možná bude dobře se nad tím zamyslet. Je fajn
zjištění, že někteří (ještě tady ani nebydlí) již
projevili zájem o dění v obci, nabídli své síly a
schopnosti, zapojili se do aktivit kulturních,
sportovních atd. Naopak jiní jenom upozorňují
na svá práva, zatímco povinnosti a seriozní postoj k zájmům jiných je jim zcela cizí. Vysvětlujeme si to tím, že pokud někdo přijde z města,
kde je vše anonymní a všechno jaksi patří

všem a nikomu, že si těžko zvyká na vesnické
poměry. Téměř všichni se známe, víme o svých
starostech i radostech, lidé si vzájemně pomáhají, zdraví se a vnímají se. To je právě to pozitivní na venkově a my všichni věříme, že to tak
bude i nadále, i když počet občanů stoupne
třeba na dvojnásobek. Starousedlíci si musí
zvyknout, že budou potkávat nové tváře a novousedlíci by se měli snažit sblížit co nejdříve
s ostatními, aby se cítili součástí obecního dění.
A také by měli vnímat i skutečnost, že stavební
ruch, který je především v lokalitě Mlýnek nebývalý, ztěžuje život ostatním, nejen těm, co už
bydlí v nových domech, ale především lidem na
ul. 9. května. Provoz na této krajské komunikaci
se díky stavebním mechanismům zvýšil a ztížil
- ne všechna vozidla vyjíždějí na tuto krajskou
komunikaci zrovna čistá! Taktéž rušivé stroje,
pily, vrtačky a další hlučná zařízení je třeba vypnout v sobotu večer a ve sváteční den – neděli
– nerušit ostatní. Ostatně: platí obecně závazná
vyhláška, která tuto oblast řeší, takže je možné
její nedodržování i postihovat. Dalším nešvarem je v této oblasti parkování vozidel na
chodnících. Chodníky mají sloužit chodcům!
Nejsou stavěny pro automobily a vůbec – je to
velmi bezohledné vůči ostatním. Pravidelně
tyto záležitosti řešíme s Policií ČR a dohled postupně rozšíříme i do nově budovaných částí
obce. Zároveň Vás žádáme o toleranci. Vzpomeňte si, že i Vy sami jste byli před nedávnem
v roli stavbařů a i Vaše činnost omezovala nebo

vání školských, sportovních či zdravotnických
zařízení. Zajisté všichni víte, že daňové příjmy
se odvíjejí od počtu obyvatel, je proto neseriozní, když někdo vyžaduje služby na území
obce, kde nemá trvalý pobyt. Je také nanejvýš
vhodné se zabývat i tím, jak obec funguje, a přispívat i vlastním postojem k jejímu rozvoji. Společný majetek je třeba chránit a pokud někde
něco neúmyslně zničím, pak se postarám o nápravu! Je smutné, že se to většinou děje až na
základě výzvy, ať už odkudkoliv. Ještě jedna poznámka k lokalitě Mlýnek, určená pro majitele
lesů, luk a pastvin v okolí: k přejíždění traktorů,
resp. lesní techniky využívejte polní cesty mezi
jezdeckým areálem pana Ludvíka a novou zástavbou! Je zpevněná a dostatečně široká k
těmto účelům. Především v deštivém období je
využívání komunikací ( ul. Slunečná) nezodpovědné a nešetrné. Prosím, berte ohledy jeden
na druhého a nekomplikujme si vzájemně život,
už tak je dost složitý! Většina z nás sleduje průběžně vývoj v této lokalitě, většinou v letních
měsících se zde rádi procházíme a s radostí
sledujeme, jak výstavba pokročila a jaké nové
hezké domy přibyly od naší poslední procházky.
Prosím v této souvislosti taktéž majitele psů –
držte své miláčky na vodítku, především větší
plemena nenechávejte volně běhat po cestě,
příp. cizích neoplocených pozemcích a ohrožovat všechny kolem. Naše přestupková komise
stále řeší tento problém. Berte ohledy na lidi
kolem sebe. I tyto postoje utužují dobré vztahy

Ať svě ttlo
l o Vánoc prozáří nejen nadcházející
ky ,
nadcházej ící svát
svátky,
ale i vš
echny
vše
chny dny příšt
pří št ího
í ho r oku.
obtěžovala okolí. A ještě něco – lokalita Mlýnek není oblastí s nějakým zvláštním režimem,
je to součást naší obce se vším všudy, i když
(dalo by se říci) v některých ohledech nadstandardně vybavena. Stala se jen další nově
vybudovanou okrajovou částí obce, jako před
nedávnem ul. Výstavní a pár let předtím ul. Budovatelů. Na druhou stranu není možné někomu předhazovat, že …já zde bydlím už tolik
let a mám na něco právo víc než ty… Není
tomu tak, práva i povinnosti máme všichni
stejné, financování jde z jednoho pytle, jenom
potřeby s počtem obyvatel narůstají, jestli už
hovoříme o službách, odpadech nebo využí-

či je naopak soustavně narušují. Vážení spoluobčané, přeji Vám za sebe, za všechny zastupitele, za zaměstnance naší obce, abyste prožili
nadcházející sváteční dny v míru a pokoji. A do
roku 2010 hodně zdraví a elánu k překonání
všeho, co nás čeká.
Ludmila Bubeníková, starostka obce
A dovětek: Tentokrát nebudeme vítat nový rok
společně, zájem o tuto aktivitu z řad občanů
rok od roku klesá, proto rada obce rozhodla
tuto tradici zrušit. Věřím, že oslavy konce roku
i uvítání nového roku v kruhu svých blízkých
Vám přinese stejné potěšení a radost.
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SLOVO Z FARY
Vážení spoluobčané,
je to už téměř rok a půl, co jsem začal být farářem farnosti Velká Polom a zároveň občanem Velké Polomi. Myslím si, že to tak můžu napsat, protože tak to cítím. Cítím se tady opravdu jako doma. Moc mě těší
a zároveň Vám taky pěkně děkuji, že jste mne tady tak srdečně přijali. O to víc, že jsem z ciziny. Jak už
jistě víte, v říjnu letošního roku jsme konečně zahájili opravy naší fary ve Velké Polomi. První práce obsahovaly výměnu ústředního topení, připojení plynu, výměnu kanalizace, novou žumpu a také rekonstrukci
části zdravotechniky. Všechny tyto práce byly ohodnoceny na částku téměř 1 200 000 Kč. Teď čekáme
ještě na rozhodnutí Regionálního odboru SZIF v Opavě, kam jsem podal žádost o dotaci na financování
výměny oken v celém objektu fary. Doufám, že vánočním dárkem bude jejich pozitivní rozhodnutí.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Rád Vás informuji, že oslavy Božího narození začneme P Ů LNO ČN Í M Š Í SVATOU,
která i letos bude sloužena v našem kostele sv. Václava přesně o půlnoci,
tj. v noc i z 2 4. n a 25 . pros ince ve 2 4.00 ho din.
Taky můžete navštívit náš kostel a pomodlit se u jeslí v pátek 25. prosince
od 13.00 do 15.00 hodin a v neděli 27. prosince od 11.00 do 13.00 hodin.
Připravujeme pro Vás také „ Ž I V Ý B ÉTLE M“, který budeme prožívat 25. prosince.
Naše putování začneme v 16.15 hodin u základní školy. Využijte těchto příležitostí
a přijďte s dětmi či vnoučaty, je to akce především pro jejich radost a potěšení
z těchto událostí.

VÁNOČNÍ KONCERT
Jsem velmi rád, že koncerty organizované letos v našem kostele se setkaly s velkým
úspěchem. Proto s radostí Vás znovu chci pozvat do našeho kostela sv. Václava na

VÁNOČN Í KONCE RT,
který se pomalu začíná stávat tradicí. Letos jsem si dovolil pozvat zpěváky z Polska,
kteří nám zazpívají pěkné polské koledy. Vánoční koncert se uskuteční

v neděli 3. ledna 2010 v 16.00 hodin.
Doufám, že stejně jako vloni budete všichni spokojeni.
Také vyzývám vaše dobrá srdce v souvislosti s připravovanou Tříkrálovou sbírkou.
Vánoční radost můžeme prodloužit, když se podělíme s potřebnými nejenom o to,
co nám zbývá, ale hlavně když to uděláme z upřímného srdce.
Přeji Vám všem požehnané svátky Božího narození. Ať novozrozený Ježíš nemusí dlouho ležet ve studeném
chlévě a najde místo ve Vašem životě i ve Vašich rodinách. Když Jej tak přijmete, když se budete řídit Jeho
přikázáními a Jeho slovem, můžete si být jisti, že Váš život bude plný Božího požehnání a Božích milostí, což
Vám ze srdce přeji po celý nový rok 2010.
P. Mariusz Banaszczyk, farář
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