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NÁŠ
Vážení a milí občané,
všechny Vás takto na dálku zdravím.
Máme tady další rok, konečně se objevují
první jarní sluneční paprsky, které nám zajisté
dodají sílu a energii do dalších dnů.
Ráda bych Vás alespoň stručně informovala o nejaktuálnějším dění v naší obci. To,
co nás všechny hodně zajímá, jsou záležitosti
kolem budování silničního obchvatu obce.
Určitě si všichni uvědomujete, v jaké neúnosné míře nás zatěžuje provoz na státní silnici I/11 a předpokládám, že většina z Vás
se těší na to, až všechny kamiony a vůbec
většina automobilové dopravy se přesunou
mimo obec. V souvislosti s finanční krizí se
objevily neopodstatněné informace o zastavení či nezahájení prací na stavbě přeložky
I/11. Není tomu tak. Před pár dny jsem se
zúčastnila valné hromady Sdružení I/11 a
I/57. Toto sdružení tvoří obce a města na
celé trase „obchvatu“ a především jeho zásluhou se věci vyvíjejí tím správným směrem.
Za účasti zástupců Ředitelství silnic a dálnic,
Státního fondu dopravní infrastruktury a dalších bylo konstatováno, že úsek „Mokré
Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava“ (což
je úsek, týkající se Velké Polomi) je finančně
zajištěn, je vybrán zhotovitel stavby a ihned
poté, co opadne sníh, se práce rozjedou naplno. Stavba by měla trvat cca 3 roky.
Kästner: Milovat život a současně pohrdat lidmi,
to málokdy dobře skončí.

V této souvislosti bych Vás, vážení občané, chtěla upozornit na zvýšenou dopravní
zátěž, především na ul. Osvoboditelů, neboť
všechny stroje budou projíždět touto trasou,
a požádat jak o trpělivost, tak i o zvýšenou
opatrnost při pohybu na této komunikaci.
Navštívili nás také zástupci společnosti
ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., která patří
ke sdružení, které stavbu bude realizovat.
Ředitel a jeho náměstek se přišli jednak
představit, ale také dát najevo, že se těší na
spolupráci s námi a přislíbili, že budou operativně řešit všechny problémy, které stavba
takového
rozsahu
s sebou nese. Požádala
jsem je, aby průběžně
informovali o postupu
prací, nejlépe článkem
v našem Bumerangu,
který je dostupný všem
domácnostem.

Rádi bychom v návaznosti na stavební
práce vybudovali i zbývající část chodníku na
ul. Osvoboditelů, nejlépe s finanční dotací.
Zastupitelstvo obce zařadilo tuto stavbu mezi
přednostní, neboť dojde k velkému navýšení
intenzity provozu v této části obce nejen
v době výstavby, ale i po zprovoznění nové silnice. Tato přeložka dnešního průtahu obcí
bude znamenat, že takřka veškerá zdrojová i
cílová doprava z obce, jakož i z částí sousedních obcí Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov,
Zbyslavice a z části obcí ležících na silnici
II/465 bude používat silnici III/46610 jako
přivaděč na nově navrženou mimoúrovňovou
křižovatku na komfortní trase silnice I/11.
Shakespeare: Nic není samo o sobě ani dobré ani
špatné. Záleží na tom, co si o tom
myslíme.

Z dalších větších akcí, které připravujeme
na tento rok, je to oprava střechy a fasády
obecního úřadu. Mnoho našich občanů vítá
toto rozhodnutí, neboť objekt OÚ, zdaleka viditelný z horizontu kopce Lazňa, dotváří
image naší obce a jeho stav je ostudný.
Stále jednáme ve věci zajištění finančních
prostředků na výstavbu nové mateřské školy,
připravujeme projektovou dokumentaci na
stavbu chodníku na ul. 9. května a Na Rohuli
a na rekonstrukci lesní cesty k Horní Lhotě.
Z dotačních prostředků hodláme opravit objekt sociálního zařízení v areálu skladů ul.
Hradská, kapličku sv. Jana blízko fary, případně i chodníky na novém hřbitově včetně
úpravy parkovací plochy před hřbitovem. Realizace těchto záměrů bude závislá na tom,
zda dotace získáme, a na stavu finančních
prostředků obce.
Počátkem března byla zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci,
neboť (jak jistě všichni víte) za nepříznivého
větrného počasí nám osvětlení vypadává a
téměř celá obec se ocitá ve tmě. V rámci
této akce budou vyměněna i některá svítidla
za úspornější.
Další pozitivní zprávou je, že soukromý
majitel zahájil práce na bývalé sýpce. Jsme
potěšeni, že svůj slib postupně plní a snaží
se tak zachránit jeden z nejzajímavějších a
historicky nejcennějších objektů na území
naší obce. Prozradit snad můžu ještě to, že
kromě sýpky koupil i objekt bývalé tvrze a
s oběma stavbami má smělé a velmi zajímavé plány. Těšíme se na výsledek a držíme
palce!

Hegel: Člověk není nic jiného než řada jeho činů.

S POLEČENSKÝ

A KULTURNÍ

ŽIVOT JEDE NA PLNÝ PLYN

Počátkem roku jsme zorganizovali
v našem kostele sv. Václava moc hezký varhanní koncert, doplněný o vystoupení opavských umělců. Sluší se poděkovat našemu
Otci Mariuszovi za to, že tuto akci umožnil a
panu Vladimíru Pavlíkovi ze Slunečné ulice,
který nám předvedl své výjimečné schopnosti a zahrál bez nároku na jakoukoliv odměnu. Věřím, že jsme tímto zahájili další
tradici v naší vesnici.
Máme za sebou také opětovně úspěšnou
plesovou sezonu. Jménem svým i všech
účastníků plesů děkuji všem, kteří tyto společenské akce připravovali, a těm, kteří se
postarali o skvělou zábavu. Samozřejmě také
děkujeme všem sponzorům, většinou místním podnikatelům, kteří věnovali ceny do
tomboly. Je úžasné, jak se lidé u nás umí
bavit a kolik schopných herců, muzikantů, tanečníků i organizátorů je mezi námi. Rádi
bychom, aby mezi nás příště přišli i „novousedlíci“, aby na vlastní kůži zažili bezvadnou
atmosféru a radost ze setkání s ostatními. A
stále věřím, že se nám podaří zajistit finance
i na rekonstrukci sokolovny, abychom toto
prostředí zušlechtili. Snad budeme mít štěstí!
Ludmila Bubeníková, starostka obce
Brie: Kariéristé jsou neporazitelní. Zavčas změní
své stanovisko.

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s prací mládeže za rok 2008 a s plánem akcí na rok
2009.
Naše mládežnická základna má 23
mladých hasičů, z toho 3 dorostenky.
Mladí hasiči se v loňském roce účastnili
několika soutěží, ať už pohárovek nebo
Dětské ligy v požárním sportu dle směrnic „Plamen“, kde se jim někdy vedlo, jindy
zase ne.
Schůzky máme každý čtvrtek a je-li zapotřebí něco dopilovat, tak i 2-3 krát
týdně. Máme velmi dobrý kolektiv co se
týče dětí i vedoucích. Kromě tréninku chodíme s dětmi na kluziště do Poruby a
občas si vyjdeme jen tak zaskotačit do přírody. Bohužel ne často, plán soutěží nám
to nedovolí, skoro každý týden máme nějakou soutěž.
Na oslavách 720 let obce naši malí hasiči hasili domeček z papíru a vyzkoušeli si
jízdu v trambusu s majákem a houkačkou,
jako k opravdovému ohni. Moc se jim to
líbilo a mnoho jejich vrstevníků jim určitě
závidělo. Bylo hezké, když takoví špunti vyskakovali z trambusu, kde jim pomáhali je-

Nábor mladých hasičů

se hodláme zúčastnit pohárové soutěže
v Klimkovicích, kde jsme vloni skončili druzí.
V zimě se pak pokusíme obhájit zlato z uzlové
štafety v Neplachovicích.

Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom pořádá nábor mladých hasičů. Nové členy přijímáme na pravidelných schůzkách v průběhu
celého roku.

Co je třeba udělat pro přijetí?

Koho hledáme?
Dívky a chlapce ve věku 6 až 15 let.

Proč se stát mladým hasičem?
• Mladý hasič se naučí pracovat s hasičským
vybavením, které je používáno při ostrých
zásazích.
• Během roku se účastníme soutěží, na kterých je možné vyhrát zajímavé ceny.
• Na schůzkách se převážně trénuje, ale je
vyhrazen čas i zábavě (stolní hry, míčové
hry, různé soutěže a další).
• Celoroční aktivita (kromě hlavních prázdnin).
V zimě trénujeme v tělocvičně, v létě venku.
• Roční členský příspěvek jen 100 Kč
• Smíšený kolektiv dívek a chlapců
• Věkové kategorie umožní uspět každému
bez rozdílu věku.
• Kromě pravidelných tréninků a soutěží pořádáme další zábavné akce (opékání buřtů,
bruslení atd.).
• V rámci družstva hrajeme celoroční soutěž,
která bude na konci roku vyhodnocena a
nejlepší budou odměněni.
• Možnost účasti v celorepublikové literárně
výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí.
• Příjemný kolektiv dětí a vedoucích (viz fotografie vpravo).
• Dobrá příprava pro ty, kteří se chtějí stát
v budoucnu profesionálním hasičem.
• Aktivní a smysluplné trávení volného času.
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Kdy a kde trénujeme?
Trénujeme každé pondělí od 15:50 do 16:10
v tělocvičně ZŠ Velká Polom a každý čtvrtek
od 16:30 do 18:00 v naší klubovně (budova
bývalé školky, Osvoboditelů 15, Velká
Polom).

Jaké soutěže nás čekají?
Již 25. dubna startuje jarní část Okresní ligy
mládeže, které se zúčastníme s družstvem
v kategorii mladších žáků, a pokud se nám
podaří získat dalšího člena, tak i s družstvem
v kategorii starších žáků. Kromě těchto soutěží se také zúčastníme okrskového kola hry
Plamen, kde jsme vloni v kategorii mladších
postoupili do okresního kola. V závěru června

Stačí mít chuť stát se mladým hasičem, dostavit se na některou z pravidelných schůzek
a vyplnit závaznou přihlášku.

Kde najít další informace?
Aktuální informace, fotografie, videa naleznete na internetové adrese www.sdh-velkapolom.ic.cz.

Je u nás družstvo dorostenek?
Od jara začíná po dlouhých letech opět trénovat také družstvo dorostenek. To jsou dívky
ve věku 14 až 18 let, které mezi sebou také
rády přivítají další členy. Informace o družstvu
dorostenek můžete najít na Internetu na adrese www.hasicky009.blog.cz.
Za SD H Velká Polom
Jan Kordas

jich dospělí kolegové – hasiči (ne, že by
to sami nezvládli, ale my vedoucí musíme
dbát i o bezpečnost naších svěřenců).
Těsně před prázdninami, kdy končí náš
hasičský rok, jsme měli s dětmi pochod po
značkách, kde jsme plnili různé úkoly a
kde na nás v Sýkorníku čekal poklad a
opékání buřtů. Všichni jsme sbírali dřevo,
opékali buřtíky a zpívali písničky s kytarou
u praskajícího ohýnku. Děti i vedoucí dostali podomácku vyrobené „Hasičské vysvědčení“. Moc se nám tahle akce líbila a
když jsme se ve večerních hodinách vraceli domů, nikomu se nechtělo.
V září jsme začali opět naplno s tréninkem. Bylo před námi první kolo hry Plamen, které se konalo v zámeckém parku v
Kyjovicích a za krásného slunečného dne
se naši malí borci umístili na prvním místě.
Koncem listopadu jsme byli v Neplachovicích, kde se soutěžilo ve vázání uzlů.
Soutěžilo dvanáct pětičlenných družstev
dvoukolově a poté jednotlivci. V družstvech jsme suverénně vyhráli s časem
34,59 sekund. Druhý pokus byl sice časově lepší 32,50 sekund, ale s chybou.
Druhé místo obsadily Neplachovice s



časem 39,59 sekund a třetí Bobrovníky s
časem 41,03 sekund. Po dokončení soutěže družstev pokračoval závod jednotlivců, kde soutěžilo asi 60 dětí a z našich
si nejlépe vedla Barbora Dedková, která
získala po urputném boji 3. místo a zkusila, jaké to je stát na stupních vítězů.
V prosinci nás navštívili Mikuláš s čertem a andělem. Všechny děti i vedoucí po
přednesení básničky či písničky dostali
balíček. Ani Ježíšek nezapomněl na naše
děti, vzájemně si vyměnily dárečky a pod
stromečkem navíc každý našel krásné
žluté tričko s nápisem „Hasiči Velká
Polom“ na zádech a vpředu logo „Družstvo
mladých hasičů“. Moc nám to v nich sluší.
Každé pondělí navštěvujeme tělocvičnu, kde si děti zlepšují kondičku a připravují se na blížící se soutěž v Havířově.
Čtvrtky v klubovně nevynecháváme. Chtěli
bychom uskutečnit výlet na Pustevny,
máme v plánu zúčastnit se co nejvíce soutěží, ve hře „Plamen“ postoupit do dalšího,
vyššího kola a na našich hasičských oslavách předvést vše, co jsme se naučili.
Věra Dedková
vedoucí mládeže

Jarní úklid
Vážení občané, prosím, zameťte si
všichni prostor před svými zahrádkami a domky, štěrku je letos na
cestách a kolem chodníků velké
množství. Hromádky štěrku pak
odvezeme na úložiště pro příští
použití. Jistě jste si vědomi, že ve
třech lidech se plochy všech komunikací a veřejných prostranství
zvládnout nedají.
A ještě jedna věc, která způsobuje problémy. V rámci vegetačního klidu ořežte větve stromů či
vzrostlých keřů, které přesahují do
vedlejších sousedních zahrad
nebo do cest – při zimní údržbě
s tím mají úklidové mechanismy
problémy. Respektujte své okolí a
nevytvářejte zbytečně důvody pro
spory.
Děkujeme
Ludmila Bubeníková

VÝZVA ANONYMNÍM DOPISOVATELŮM

Vážení občané,
doba totalitních praktik a postojů je
dávno za námi, přesto však stále přetrvává
mezi lidmi slabost, a to snaha se skrývat a
nepřiznat navenek své názory. A tak máme
mezi námi stabilní dopisovatelku, která několikrát do roka upozorňuje na „nepřístojnosti“ páchané v naší obci. Je škoda, že
pisatelé nemají odvahu se podepsat, protože takto bychom mohli vysvětlit, jak se některé věci ve skutečnosti mají a že některé
věci nejsou až tak lehce řešitelné, jak se
na první pohled zdá.

Jen pro názornost uvedu příklad posledního anonymního dopisu. Cituji: „ V lokalitě Mlýnek také jiní zbohatli a obec VP
tomu všemu může jenom přihlížet, bez
zisku. Lokalita „Mlýnek“, to je udělán na lidech největší podvod v dějinách V. Polomi“
Vážený pisateli, netuším, jaký podvod
máte na mysli. Všechny pozemky v lokalitě
Mlýnek patřily rodině statkáře Kubíčka a
byly restituentům navráceny. Někdy v 90.
letech je zástupce Kubíčkovy rodiny nabízel Velké Polomi, ovšem pro obec za finančně neúnosných podmínek a bývalé

vedení obce po mnoha jednáních od záměru ustoupilo, protože obec si takovou
zátěž nemohla dovolit. Následně nemovitosti změnily několikrát majitele. Ten současný, společnost Trade Hammer, s.r.o., je
jediná, která skutečně investuje do developerského projektu podle svých plánů.
Jedná se přitom o velmi vysoké částky jenom cena inženýrských sítí, jako komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace, atd. jde
do milionů. Některé věci řeší tato společnost rychle, některé s časovým skluzem, ale
tak to je v běžném životě se vším – máloco
jde vždy přesně podle plánu, nemám
pravdu? A nás vůbec nemrzí, že se tento
zmiňovaný projekt obecní pokladny nedotýká, neboť máme spoustu starostí a finančních problémů v jiných oblastech, které
musíme zvládat, a to někdy jen s mimořádným úsilím.
Brie: „Kde jsem vzal svůj optimismus? Všude je
ho dost. Tolik se jich ho vzdalo …“.

Dovolte mi jedno zamyšlení na konec.
Někdy přemýšlím nad tím, proč se někteří
jedinci stále hrabou ve špinavostech, hle-

dají úskoky a podvodné chování, šíří nepravdivé výmysly a fámy a degradují v očích
ostatních slušné lidi. Proč chybí optimismus a pozitivní náhled na svět? Stále slyšíme ze všech stran o nedostatku peněz,
finanční krizi. Přitom naše obec není zadlužena, zůstatek úvěru je v zanedbatelné
výši. Zajisté většina z Vás vnímá, jak se nám
postupně daří zvládat množství úkolů, které
jsme si naplánovali, i když někdy ne tak
rychle, jak bychom si přáli. Není tedy nejmenší důvod k roztrpčení. Přesto pozitivní
pohled bývá výjimečný, někteří jedinci stále
jen poukazují na to, co ještě není vyřešeno.
Věřte tomu, že si zcela jasně uvědomujeme
některé z minulosti přetrvávající nedostatky.
Chce to jen více trpělivosti a objektivního
pohledu na věc, s tím však souvisí dostatek
informací. Ne všichni však mají zájem je získat a pak dochází ke zmatkům a nedorozumění. Je dobré si uvědomit, že každý z nás
potřebuje v životě morální podporu. A také
to, že není vůbec jednoduché se starat o
věci veřejné!
Vážení občané, přeji Vám všem, abyste
se setkávali jen s pozitivně naladěnými lidmi
a nenechali se otrávit těmi, o kterých jsem
Ludmila Bubeníková
se zmínila výše.
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VOLBY
DO

EVROPSKÉHO

PARLAMENTU
V letošním roce půjdeme opět
k volebním urnám.
Ve dnech 5. a 6. června 2009
se uskuteční volby do Evropského
parlamentu. Naše volební místnost
bude umístěna v suterénu Kulturního střediska (vchod z ulice Pod
Mostem), kde je bezbariérový přístup. Otevřena bude v pátek 5. 6.
2009 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 6. 6. 2009 od 8.00 do
14.00 hodin. Voličům budou hlasovací lístky dodány do místa jejich
trvalého bydliště, a to nejpozději
v úterý 2. června 2009.
Další informace k volbám budou
průběžně vyvěšovány na úřední
desce obecního úřadu.

ORDINACE

PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

PODĚKOVÁNÍ

Lékař: MUDr. Darja Palzerová
Sestra: Bc. Vladimíra Kubínová

V lednu proběhla ve farnosti Velká Polom
Tříkrálová sbírka 2009.
Rádi bychom touto cestou vyjádřili
upřímné poděkování všem, kteří se jakkoliv
zapojili do Tříkrálové sbírky roku 2009. Jsou
to jednak malí koledníčci a dospělí koordinátoři, kteří za každého počasí roznášejí
dům od domu radost a poselství o narození
Ježíška do jednotlivých lidských srdcí. Dále
patří upřímné díky všem starostům i zaměstnancům obcí za jejich vstřícnost a pochopení při propagaci sbírky, pečetění
kasiček a počítání výtěžku.
Avšak největší PánBůh zaplať patří všem,
kteří koledníčky vlídně přijali a dle svých
možností finančně přispěli. Ještě jednou
Vám všem PánBůh zaplať.

Ordinační hodiny
Pondělí Velká Polom 900 – 1100
Hrabyně 1400 – 1700
objednávky 1700 – 1800
Úterý Hrabyně 800 – 1300
Středa 1200 – 1300 1300 – 1700
zvané prevence Velká Polom
Čtvrtek Hrabyně 800 – 1400
Pátek Velká Polom 800 – 1100
Informace: Odběry se začínají provádět
30 minut před začátkem ranní
ordinace.
S naším pracovištěm je možné se spojit prostřednictvím níže uvedených kontaktů:
e-mail: darjapalzerova@seznam.cz
mobil v ordinačních hodinách:
603 492 939 (lékařka-pouze neodkladné
záležitosti)
733 722 607 (sestra-výsledky vyšetření po
1000 hod. -po, út, čt, pá)
553 775159 ambulance Hrabyně

Kolektiv Charity Hrabyně

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009
v jednotlivých obcích farnosti
Čavisov
Dolní Lhota
Horní Lhota
Velká Polom

16 310,00 Kč
41 671,00 Kč + 54,20 Sk
14 000,00 Kč
51 070,00 Kč

Celková suma 123 051,00 Kč + 54,20 Sk

PŘIPRAVOVANÉ

Vakcinace psů a králíků
Základní organizace Českého svazu
chovatelů ve Velké Polomi oznamuje všem
majitelům psů, že komplexní vakcinace jejich čtyřnohých mazlíčků bude provedena
přímo v naší obci a nemusejí tedy s pejsky
dojíždět do veterinárních zařízení.
Předpokládaný termín vakcinace je
sobota, 25. dubna v době od 10.00
hodin. Podle zkušeností z minulých let
bude v průběhu 2 až 2 1/2 hodiny vakcinace ukončena.
Ve stejném termínu bude probíhat v odpoledních hodinách vakcinace králíků proti
moru a myxomathoze. Zájemci o přeléčení
svých chovů se mohou hlásit již nyní u paní
Věrky Mučkové (ulice Osvoboditelů – Na
Katerajně).
Doporučujeme pro naše chovy králíků.
Výskyt nákazy moru králíků v našem
okrese v této době není znám. To ovšem
neznamená, že mor byl vymýcen! Proto připomínáme zásady preventivní vakcinace:

• Oficiální platná doporučení jsou jednoznačná: králíky očkovat od stáří 10 týdnů.
Ale v případě nepříznivé nákazové situ-
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ace je možno očkovat již od 6 týdnů a za
4 týdny provést opakování vakcinace.
• Nepříznivá nákazová situace nastává, vyskytuje-li se mor v nejbližším okolí, sousední vesnici, je-li suché a teplé počasí
s větry, což je optimální pro šíření moru.
V zimě je pravděpodobnost výskytu menší.
• Mláďata jsou nejvíce ohrožena ve stáří
od 2 měsíců.
• Protilátky, získané od matky, přetrvávají
u králíčat do věku cca 40 až 45 dnů.
Vakcinace před touto dobou je bezúčelná.
• Inkubační doba po očkování je krátká –
do 3 dnů. Je-li králík již nakažen, následuje jeho rychlý úhyn. Vytvoření imunity
králíků trvá 10 až 14 dnů.
• Imunita spolehlivě chrání králíky po dobu
6 měsíců. Chovná zvířata tedy nutno vakcinovat 2 x ročně, nejlépe v měsících
březnu a září.
Kadula Jiří, sen.

REALIZACE
NA ROK 2009
VE VELKÉ POLOMI
V průběhu dubna 2009 bude zahájena rekonstrukce vodovodního řadu na ulicích Plesenská, Novosvětská, Na Mýtě.
Jedná se
rekonstrukci stávajících litinových řadů DN 80 a
DN 50, které budou nahrazeny novými vodovodními řady z trub z tvárné litiny v profilech DN 150
a DN 80 v celkové délce cca 491 metrů.
V průběhu června až září 2009 zahájíme rekonstrukci vodovodního řadu na ulici Budovatelů.
Jedná se rekonstrukci stávajících litinových řadů
DN 60, DN 80 a DN 100. Tyto řady budou nahrazeny řadem novým v profilu DN 100 z PE v
celkové délce cca 611 m.
Robert Vaněk, Aqualia infraestructurus

inženýring s.ro., Ostrava-Mariánské Hory

PODĚ KOVÁN Í

VŠ E M

OCHOTNÝM LI DE M
Vážení občané, ráda bych na tomto
místě poděkovala těm z Vás, kteří se
spolu s námi snažili zvládnout letošní mimořádnou sněhovou nadílku, přiložili ruku
k dílu a nekoukali pouze z okna, kdyže se
do těchto míst dostane technika nebo
naši zaměstnanci z údržby.
Ludmila Bubeníková

Obec a odpady
POPLATKY ZA „POP E LN ICE“
Poplatek za systém odpadů v roce 2009
je stanoven ve výši 500,- Kč na občana.
Splatnost poplatku:
1. do 15. 3. 2009 ve výši ½
2. do 15. 9. 2009 ve výši ½
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 (např. číslo popisné 114 bude mít
variabilní symbol 0372200114).
O osvobození na poplatku lze požádat do
15. 9. 2009. Součástí žádosti (žádost lze
stáhnout z internetových stránek obce
v sekci formuláře) musí být doklady prokazující nárok na osvobození (v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou).
SVOZ VE LKO OBJE MOVÝCH,
N E BE Z PEČNÝCH OD PAD Ů
A E LE KTROO DPADU V RO CE 2009
6. 6. 2009 (sobota) 8–12 hodin
26. 9. 2009 (sobota) 8–12 hodin
SVOZ PAP ÍR U
proběhl v březnu
Další plánovaný svoz – červen 2009 (občané budou informováni). Kontejner bude
umístěn u budovy základní školy, ul. Opavská.
Z E LE Ň A S HRAB KY
V současné době je způsob sběru v řešení, rozhodnutí rady obce bude občanům

sděleno prostřednictvím vývěsek a hlášení
v místním rozhlase.
D ROB NÝ E LE KTROOD PAD
V přízemí budovy obecního úřadu je umístěna nádoba na drobný elektroodpad (mobily, mixéry, fény, holící strojky, baterie (ne
z automobilů). Občané mohou tento kontejnerek využít a nepotřebné elektrozboží zde
odložit, a to v době, kdy je obecní úřad přístupný veřejnosti.
NA OKRAJ ….
… a napadal sníh. Vozidlo svozové firmy
není schopno dostat se do úzkých uliček
(např. Kolářská, Nad Úvozem) a do uliček,
které mají větší stoupání (např. Novosvětská,
Výstavní, Polní). Je nutné na tomto místě
upozornit, že obsluha vozidla nemá v povinnostech přemisťovat nádoby občanů a zajistit jejich výsyp. Tato povinnost náleží
občanům. Není-li toto přemisťování nádob ve
Vašich silách nebo možnostech, přijďte si,
prosím, pro pytle na obecní úřad. Při svozu,
kdy se vozidlo dostane až k Vám, budou pytle
vyvezeny. Děkujeme všem za pochopení.
POPLATE K ZA PSY
Poplatek za psy je splatný do 31. 3. 2009.
Výše poplatku:
1. důchodce/1 pes 100,- Kč
2. nedůchodce/1 pes 200,- Kč
Poplatky lze hradit hotově do pokladny
obce na Obecním úřadě ve Velké Polomi u
paní Jany Brázdové – I. patro, dveře č. 2. Při
úhradě Vás požádáme o vyplnění registrační
karty psa. Současně Vás žádáme, abyste
úhyn nebo pořízení psa hlásili na obecním
Pavlína Mučková
úřadě co nejdříve.

Vážení spoluobčané,
máme tady jaro, s tímto obdobím je
spojena řada úklidových prací jak
doma, tak na ulicích či chodnících.
Samozřejmě bychom uvítali, aby si
každý z Vás, jak bývalo zvykem, zametl
před vlastním pozemkem a ošetřil zeleň
– byť je to ve většině případů pozemek
obecní. Stačí, když smetí a štěrk necháte na hromádkách, pracovníci obce
se postarají o naložení a odvoz. Co se
týče sběru listí a shrabků, není ještě
rozhodnuto o způsobu likvidace.
Rád bych se několika slovy zmínil
také o letošní zimě. Tato byla charakteristická větším množství sněhu než je
obvyklé, přesto se nám ji podařilo
zvládnout hlavně díky obecním pracovníkům a firmě Jindřich Hrbáč, která zajišťovala úklid sněhu na obecních
cestách. Tyto práce však provázel jeden
zásadní problém, zaparkovaná vozidla
na obecních komunikacích, nešvar,
který řešíme již řadu let. Protože někteří
občané nerespektovali naše opakované výzvy v obecním rozhlase, rozhodli
jsme se požádat o pomoc zdejší oddělení Policie ČR. Policie provedla opakovanou prověrku na dodržování
parkování motorových vozidel na pozemních komunikacích dle zák. č.
361/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Řidiči, kteří parkovali v rozporu se zmiňovaným zákonem, byli řešeni na místě nebo později v blokovém
řízení. Po projednání tohoto nešvaru se
zdejší policií a s ohledem na oprávněné
stížnosti spoluobčanů se budou tyto
prověrky opakovat. Zvlášť neukázněným řidičům hrozí odtažení vozidla.
Tomáš Lazecký, místostarosta obce

Ve zdravém těle zdravý duch
Š KOLNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
Už staří Řekové věděli, že člověk ke zdárnému vývoji potřebuje pohyb. Jejich ideál výchovy a vzdělávání mládeže - kalokagathie –
soulad sil tělesných i duševních - je dostatečně známý. Touha po pohybu je člověku
vlastní. I nám učitelům odborníci doporučují
používat při vyučování takové metody, které
dětem pohyb umožní. Sezení na židli s narovnanými zády a rukama za zády patří už do

minulosti. S úbytkem fyzické práce v moderní
civilizaci čím dál víc vystupuje do popředí aktivní sport. Také proto jsme v letošním roce
uspořádali pro naše žáky lyžařské zájezdy.
První z nich, jednodenní, se uskutečnil
12. února do blízkého lyžařského areálu Vaňkův kopec. Počasí bylo jako na objednávku,
sněhové podmínky vynikající. Zájezdu se zúčastnilo 66 spokojených lyžařů.

Atraktivní akcí uspořádanou pro naše
žáky jistě byl týdenní lyžařský zájezd do rakouských Alp, který se uskutečnil v březnu.
Reagovali jsme tak na nejisté sněhové podmínky posledních let na našich horách, kdy
bylo možno při lyžařských kurzech lyžovat
pouze na zbytcích sněhu na severních svazích beskydských středisek. Zájezd do Alp
připravila a zorganizovala Mgr. Jitka Švidrnochová.
Mgr. Zdenka Kordasová,
Výchovná poradkyně, učitelka
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Na kámen zaťukala
Poklepem základního kamene byla ve čtvrtek 25. března
v 11 hodin dopoledne poblíž Hrabyně slavnostně zahájena
výstavba Silnice 1/11 Mokré Lazce – hranice okresu
Opava, Ostrava. Představitelé Moravskoslezského kraje,
zástupci investora – Ředitelství silnic a dálnic, Státního
fondu dopravní infrastruktury, vrcholoví manažeři dodavatelských organizací, které budou stavbu realizovat, starostové okolních obcí, primátor Opavy a další významní hosté,
ti všichni společným poklepem základního kamene uvedli
stavbu do „pohybu“. Naší fotoreportáží Vám chceme přiblížit alespoň stručně atmosféru, která tu i přes nepříjemné
mrazivé počasí vládla.

Ostravští kriminalisté intenzivně prověřují
od března roku 2008 do současnosti, sérii
dvanácti případů podvodného jednání dosud
neznámého pachatele. Muž páchal protiprávní jednání po celém území Ostravy. Skutek vžd y začínal stejně, zazvonil na zvonek
opatřený většinou ženským příjmením a při
rozhovoru se představil jako vzdálen ý příbuzný z Jihlavy. Tudíž pokud by zazvonil na
zvone k se jmenovkou fiktivní Anny Novákové, představil by se jako Jaroslav Novák z
Jihlavy. Muž se vždy představil křestním jménem Jaroslav. Další způsob spáchání činů byl
ve všech případech obdobný.
Podezřelý navázal s obětí verbální kontakt,
sdělil že pro maminku či s ní, sestavuje rodokmen jejich rodiny, tzv. strom života. Pachatel
dále uváděl, že kontakt na oslovenou osobu
získal v matrikách či archivech. Někdy sdělil,
že má bratra v Holandsku, Švýcarsku či jinde,
on ani bratr nemají děti a proto zjišťuje vzdálené příbuzné k sestavení rodokmenu. Vhodně
kladenými dotazy mimochodem zjistil některé
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Rodokmenový
informace, které pak oběti sdělil jinou formou
a vyvolal v ní tak pocit, že tato fakta může znát
opravdu jen člen rodiny. Byť vzdálený. Poté, co
v dialogu získal různé informace a navázal
kontakt, svěřil se muž jakoby náhodou se svou
svízelnou situací. Většinou tvrdil, že s maminkou jeli zakoupit rehabilitační pomůcku, maminka na nádraží usnula a byla okradena. Oni
teď nemají peníze na cestu zpět do Jihlavy.
Oběť pak pachateli ve většině případů vydala
finanční částku, v různých hodnotách od několika set korun do několika tisíc (například
od 200 – 5000 korun). Celková škoda v prověřovaných případech není vysoká, nedosáhla
16 000 korun, nicméně nebezpečnost tohoto
jednání je značná. Pachatel využívá důvěřivosti
lidí a „vetře“ se do jejich soukromí.
Ke své osobě dále pan „Jaroslav“ uvedl,

že přispívá do různých humoristických časopisů, prostřednictvím humorných obrázků.
Jako důkaz si vždy zapůjčil tužku i papír a
každé oběti nakreslil naprosto totožný obrázek. Obrázek pak signoval letopočtem a
zkratkou složenou z prvních písmen svého
jména, tedy JA, a jednoho až dvou písmen
příjmení oběti. V případě naší fiktivní oběti
paní Anny Novákové, by byl obrázek signován zkratkou JANO nebo JAN. Obětem nechával kontakt na své trvalé bydliště v
Jihlavě, ulici Jana Žižky. Až později poškození většinou zjistili, že tato ulice v Jihlavě neexistuje. Muž mluvil spisovně, byl čistě
oblečen, vyvolával pocit serióznosti. Když hovořil o svých současných „životních nesnázích“, nemocích či okradení, působil víc než
věrohodně a u obětí vyvolal soucit.

kladívka

podvodník
Intenzivní prověřování ostravských policistů vede k natipování konkrétní osoby pachatele. V průběhu prověřování policisté
zjistili, že v minulosti muž páchal totožným
způsobem protiprávní jednání v různých teritoriích republiky. Vzhledem ke zjištěným faktům proto není v současnosti vyloučeno
páchání této předmětné činnosti ani v ostatních částech republiky. V některých případech měl muž odejít s malou finanční
částkou, nebo neměl získat peníze žádné,
předpokládáme proto, že další případy poškození policistům vůbec neoznámili. Kontaktuje-li Vás pan „Jaroslav z Jihlavy“
(pachatel může nyní díky medializaci věci užít
i jiného křestního jména a fiktivního bydliště)
se záminkou sestavení rodokmenu Vaší rodiny a dokonce začne kreslit obrázek, oka-

mžitě přivolejte policisty na bezplatném telefonním čísle 158. Poškození či svědci v Ostravě mohou kontaktovat přímo kriminalisty
ostravské služby kriminální policie a vyšetřování, por. Hurtu a por. Kopce, na telefonním
čísle 974 726 717.
Namátkou lze uvést některé konkrétní
prověřované skutky:
Dne 25.7.2008, kolem 12.30 hodin, kontaktoval 74letou ženu v Ostravě-Porubě, na
ulici U Oblouku, muž se záminkou sestavení
rodokmenu pro svou matku. Ženě sdělil, že
byli okradeni a vylákal od ní částku ve výši
5200 korun. Pachatel přislíbil vrácení peněz,
oběti zanechal typický obrázek.
Muž zazvonil také u bytu 73leté ženy v
Moravské Ostravy na ulici Gen. Janouška.

Modus operandi činu byl totožný, znovu přijel pan Jaroslav z Jihlavy, fiktivní ulice Jana
Žižky, matka byla cestou okradena, potřebují
peníze na cestu zpět. Tentokrát odešel s
částkou 1700 korun, rukopisný obrázek věnoval poškozené.
Další obětí se stala 43letá žena z Moravské Ostravě, Varenské ulice. Faktu, že muž
působí víc než věrohodně, nasvědčuje v
tomto případě i skutečnost vysokoškolského
vzdělání oběti. Muž ženu kontaktoval
14.12.2008, rozhovorem strávili asi hodinu
(od 13.50 hodin do 14.50 hodin). A znovu
zůstal na místě typický obrázek. Ženu „zmátl“
tak dokonale, že s ním dokonce odešla vybrat částku 5 000 korun do bankomatu!
I další žena, 58letá, se s pachatelem vypravila k bankomatu. Muž dne 21.8.2008 vylákal částku ve výši 2 000 korun. Obrázek
zůstal v bytě na Volgogradské ulici v Ostravě-Zábřehu.
Za všechny informace vedoucí k panu
„Jaroslavovi“ děkujeme!
por. Bc. Gabriela Holčáková, komisařka
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Jak to bylo s plynofikací Velké Polomi
Když jsem začal stavět rodinný domek
v Polomi, pravidelně jsem dojížděl po práci
z Poruby. Pohled z Lazně na naši vesnici byl
v podzimních a zimních večerech obohacen
kouzlem čadících komínů. Barevnost exhalátů
prozrazovala kvalitu uhelných kalů a současně
varovala: „Pozor! Útočíme na naše zdraví!“ V té
době však nad tím nikdo neuvažoval, hlavně,
že se dostal levně koupit někdy i kvalitní
uhelný kal, který vydržel hořet celou noc.
V té době se sice již používaly sporáky na
PB, ovšem vytápět rodinný domek propanbutanem nebylo možné z ekonomického hlediska. Dostupné bylo černé a hnědé uhlí i
koks, cenově ale vítězily kaly.
V roce 1960 bylo položeno vysokotlaké
plynové potrubí do Opavy, jehož trasa procházela severním okrajem obce mezi objekty
tehdejšího JZD přes obecní dvorek.
V práci jsem kontaktoval Ing. Čecha, který
dříve pracoval na ředitelství plynáren v Ostravě. Požádal jsem ho o konzultaci o možnostech plynofikace naší obce.
V roce 1974 jsem celou problematiku
projednal s předsedou MNV Milanem Hrbáčem. Dohodli jsme se na schůzce zástupců
plynáren a potenciálních velkoodběratelů

plynu – JZD a lihovar. Za JZD se dostavil p.
Jaroslav Demel, za lihovar p. František Lehner a p. Sobotka.
Závěr jednání byl následující:
1. V současné době není možno na plyn
napojit celou obec pro jeho nedostatek.
2. Je možno napojit velkoodběratele, tzn.
JZD a lihovar
3. Tímto postupem se „napíchne“ vysokotlaké potrubí, vybuduje se redukční stanice,
která v budoucnu umožní odběr plynu maloodběratelům.
Na základě tohoto jednání vybudovalo
JZD v r. 1979 sušárnu zelené píce typ „BS6“.
Lihovar se do akce nezapojil, proč mi není
známo.
V roce 1980 ukončily plynárny výstavbu
redukční stanice. Tento rok můžeme považovat za počátek napojení naší obce na plyn.
Pak přišel rok 1989. Mnoho věcí se změnilo. Změny se dotkly i nabídky a poptávky
v oblasti dodávky plynu. Protože v minulých letech, jak jsem uvedl, bylo „napíchnuto“ vysokotlaké potrubí a vybudovaná redukční stanice
byla funkční, nic nestálo v cestě starostovi Ing.
Jiřímu Kubečkovi, aby pokračoval v jednání o
podmínkách plynofikace celé obce.

V srpnu roku 1991 byla zpracována studie „Plynofikace obce V. Polom“ firmou JAKOST. Ihned se začalo pracovat na
prováděcím projektu.
V roce 1993 byla ukončena 1. etapa plynofikace, současně byla upravena redukční
stanice na středotlaký systém a nízkotlaký
regulátor byl zabudován u každé domovní
přípojky.
Roku 1995 byla plynofikace Velké Polomi ukončena.
Proč o tom píši?
1. V záznamech polomských historiků
jsou uvedena data začátků veřejného osvětlení petrolejovými lampami, elektrifikace
obce a veřejného osvětlení, stavby vodovodu
atd.
2. Nejsou záznamy o 1. etapě plynofikace
(důvodem je asi integrace obcí V.P., D.L., H.L.,
Č., případně ztráta kroniky).
3. Článkem chci upozornit občany, jaký
měla a má plynofikace význam pro zlepšení
životního prostředí u nás.
Leden 2009, Velká Polom
Ing. Lub omír Kadula

TREND VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V MODERNÍM CIVILIZOVANÉM SVĚTĚ

Integrace zdravotně postižených
Slovo integrace/integrovat podle Slovníku cizích slov lze vysvětlit jako proces matematický (určení integrálu, počítat integrál
nějaké funkce), ale i proces ekonomický či
biologický. Knižní význam tohoto slova je vysvětlen jako scelení/scelovat, ucelení, sjednocení/sjednocovat, spojovat, sbližovat. Toto
vysvětlení je vzhledem k problematice, o
které chci hovořit, velmi trefné.
Součástí každodenní práce naší školy je
už léta i práce s integrovanými žáky. Většina
pedagogických pracovníků školy chápe integraci jako velmi prospěšnou pro zdravotně
postižené i zdravé děti, ale i pro dospělé
osoby, zaměstnance školy. Postižení nejsou
vyloučeni ze společnosti a izolováni a „zdraví“
se učí, že lidé nejsou stejní, že odlišnost nemusí být vždy chybou a že je třeba navzájem
si pomáhat. Je totiž známo, že objektem šikany, bolavého problému současnosti, se
často stává osoba nějak odlišná, vybočující
z běžného průměru. A to oběma směry. Šikanováno tak může být jedinec-dítě nejen zdravotně postižené, kvůli svému handicapu třeba
pomalé, ale i dítě nadprůměrných schopností.
Školská legislativa na pomoc integraci
umožňuje, aby na školách pracovali také asi-
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stenti pedagoga. Jejich práce spočívá v pomoci učitelům při vzdělávání integrovaného
dítěte. Jinak řečeno: ve třídě je kromě učitele také asistent pedagoga. Je učiteli tzv.
k ruce. Asistenti pomáhají učitelům v zajištění dokonalé péče o integrovaného žáka,
ale i ve výchově a vzdělávání ostatních dětí.
Nikdo tak není ošizen.
Paní Marie Bachurová, asistentka pedagoga na naší škole, byla oslovena při příležitosti mezinárodní akce, která se konala na
podzim loňského roku v Ostravě – XVI. ročník Evropských dnů handicapu –, aby se
s účastníky této konference podělila o své
zkušenosti práce asistentky pedagoga, aby
informovala své kolegy o své nadstandardní,
tvůrčí a kvalitní práci. Její příspěvek, ale i inspirativní příspěvky jiných i zahraničních
účastníků si byli poslechnout i ředitel školy
Mgr. Tomáš Olivka s výchovnou poradkyní
školy Mgr. Zdenkou Kordasovou.
Naše základní škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti integrací. Integrujeme žáky
v podstatě se všemi postiženími. Žáky naší
školy jsou děti se specifickými poruchami
učení, což je nejběžnější příklad integrace i
na mnoha ostatních školách. Integrujeme

žáky s tělesným postižením, žáky s poruchami sluchu, poruchami chování. Dále integrujeme i děti s mentální retardací.
Sblížení - integrace rozdílných jedinců tak
dává výchově a vzdělávání další kvalitativní i
kvantitativní rozměr: humánnost - lidskost.
Mgr. Zdenka Kordasová,
výchovná poradkyně, učitelka

PLNÍME SLÍBENÉ
A VY SE MŮŽETE TĚŠIT...

VE LKOPOLOMSK É HVĚ Z DY
Vás zvou

na divadelní představení her
Pavla Němce: Tak takhle to bylo
aneb Život je jen náhoda.......
&
Jaromíra Břehového: Rejžák z Prahy
Sobota 18. dubna 2009
* 17 hodin * Kulturní středisko

Veteráni
Pohybuji se mezi lidmi, kteří mají rádi historická vozidla. Mezi jejich příznivce patří také
Jirka Kadula, a tak když jsem se doslechla,
že si pořídil autobu s, bylo mi jasné, že n ebude obyčejný, ale historický.
Vloni jsem se s tímto autobusem, coby
účastnice zájezdu, podívala do Vojenského
muzea v Lešanech, kde se tradičně u příležitosti zahájení sezóny koná sraz českých
historických autobusů. Pozvánka na zájezd
se skupinkou přátel a příznivců slibovala
spoustu zážitků.
Náš cíl, městečko Lešany, leží až v okrese
Benešov, a tak jsme raději vyjeli už v pátek
ráno. Abychom se připravili na přesun do minulosti, navštívili jsme Zemědělský skanzen u
Havlíčků v Rapotíně.
Po čtyřech hodinách svižné jízdy jsme dorazili do Křečovic. Že je neznáte? Určitě ano,
točila se tady Vesnička má středisková. Zašli
jsme se podívat na Otíkův domek, prošli se
po hřbitově a hlavně jsme se těšili na dvorek, kde si dával Rudolf Hrušínský pivo ze
sedmého schodu. Dvorek už vypadá úplně
jinak, ale pivo měli v hospůdce, před kterou
náš autobus parkoval, výborné. Měli jsme
štěstí, nikdo nelil pivo z oken a tak přesun do
minulosti probíhal úspěšně.
Pak už jsme se kochali krásnou krajinou,
stejně jako filmový pan doktor, až na Slapskou přehradu, kde jsme v malých, ale útulných chatičkách strávili noc.
Ráno, zatímco jsme snídali, Jirka se svým
týmem čistil, leštil a natíral na vozidle každou
tečku, která by mohla zhatit perfektní dojem.
Každý, kdo v tento den zavítal na autobusové nádraží v Týnci nad Sázavou, se dostal
do osmdesátých let minulého století. Přesně
v devět hodin ráno se 35 historických autobusů, včetně toho našeho, vydalo v koloně
do Vojenského muzea, kde jsme byli součástí
doprovodného programu.
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Zahájení loňské sezóny muzea se neslo
v duchu osmdesáti let vozidel Tatra v armádě.
Na předváděcím polygonu probíhaly ukázky
vozidel Tatra od roku 1928 až po současnost. Mohli jsme si projít vojenské ležení
armád od první republiky přes Rudou armádu, Angličany, Američany, obdivovali jsme

Tatry 603, 613, typy vojenské i nákladní, prostě se to ani nedalo za jeden den stihnout.
Organizace byla perfektní, občerstvení výborné a žádné vstupné – pochvala patří Armádě České republiky.
V odpoledních hodinách jsme se v koloně vydali na spanilou jízdu. Málokdo z vás

si asi umí představit takovou kolonu mamutů
z minulého století. Však nás také fotilo a obdivovalo mnoho fanoušků, včetně kánoistů,
kteří sjížděli Sázavu a my jsme jim jeli po
mostě nad hlavou zpět do Týnce. Po hodinovém loučení řidičů jsme se vydali na východ
republiky, do Lomnice u Tišnova, kde jsme
v milém a útulném penzionu Pod Sýpkou,
který je znám mnoha velkopolomským občanům, strávili noc. V neděli nás čekala velmi
zajímavá exkurze do pivovaru Černá Hora a
nákup pivovarských výrobků, kterými jsme si
zpříjemňovali stopadesátikilometrovou cestu
domů. Pro nás, účastníky tohoto zájezdu, už
to nebyla žádná dálka. Na závěr vás mohu
ujistit, že jsme vrátili všechny podšálky.

ZA

VÁS, KTEŘÍ JSTE S J IŘÍM KADULOU
JEŠTĚ NEJELI, POLOŽÍM PÁR OTÁZEK:
Ten nápad vypadá na první pohled dost
„úleťácky“, pořídit si historický autobus. To
ses rozhodl a šel jsi koupit autobus?

Od první myšlenky pořídit si autobus
uběhl rok, než jsem ho díky náhodě sehnal.
Je to autobus Karosa ŠL-11, lidově zvaný
Ešelka. Z brány továrny ve Vysokém Mýtě
vyjel 4. září 1980. Můžu mluvit o velkém
štěstí, protože tyto autobusy se s obměnou
vozového parku u dopravních společností
velmi rychle vytratily z našich silnic. Z 26 544
vozů, které byly vyrobeny, je zachováno asi
padesát kusů a ten náš patří mezi deset,
které jsou pravidelně a oficiálně provozovány.
Vůz jsem přivezl až z Náchoda, kde jej užíval
fotbalový oddíl. Proto taky ta nálepka Pivovar
Náchod na boku.

Vím, kolik času věnují veteránisti práci na
svých strojích – neumím si až tak d oce la
představit údržbu autobusu. Co to obnáší?
Je to stejné jako u každého auta, když
chceš, aby bylo spolehlivé – akorát rozměrově je to větší. Vozidlo je v dobrém stavu, vše
je původní, ale po 28 let provozu je třeba daleko víc vše preventivně prohlížet. Důležité
kontroly a seřízení nechávám dělat v dílnách
Dopravního podniku, běžnou údržbu si dělám
sám. Když se leští karoserie, dělají to čtyři
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kluci asi tři hodiny. Třeba svatební výzdoba
obnášela 150 metrů stužek.

Kdy ž jsem s teb ou jela, všímala jsem si
reakcí lidí, jak se za námi ohlíželi. Ani mi to
nepřipadne, že tvůj autobus je taková rarita.
To bude asi tím, že jste si na Ešelku v Polomi zvykli. Ale opravdu je to jediný vůz tohoto typu široko daleko v okolí. Však jsme
také byli dvakrát v Lešanech vyhlášeni coby

nejvzdálenější účastníci. Pamatuješ, jaký to
byl pěkný pocit, když jsme stáli v řadě autobusů jako jediní zástupci Moravy? To byla
samá Praha, Střední Čechy, Plzeň - a Velká
Polom.
A úplně nejlepší je, když přijde pán k autobusu a povídá: ,,Znám, to je tam u Ostravy,
kde se dělají ty veteránské srazy – jo a máte
tam lihovar. Výborný rum a kalvádos!
Co k tomu dodat ?

Provoz autobusu bude určitě i finančně
náročný – daří se v dnešní době sehnat zakázky na jeho využití?
Autobus není pro mě hlavním zaměstnáním – je to ,,jen“ sezónní záležitost a hlavně
velký koníček. Proto taky v zimě nejezdím,
abych ho šetřil. Preferuji akce s historickou a
technickou tématikou. Loni byl velký zájem
– např. vydařené byly dva zájezdy na parní
úzkokolejku na trati Třemešná–Osoblaha.
Překvapený jsem byl zájezdem s exkurzí na
vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, což je nejvyšší místo v České republice, kam se dá oficiálně dojet autem. Je to zážitek - 12 km
stoupání do výše 1300 metrů. Měl jsem plný
autobus 16-17 letých studentů a nevadil jim
hluk, nechyběla klimatizace a video - oni takovým vozem jeli poprvé v životě a byli nadšeni! Pro některé lidi je to vzpomínka, pro jiné
rarita. Samozřejmě jezdím i ,,normální“ akce –
pokud někdo potřebuje autobus a netrvá na luxusu, tak
jsem k dispozici.
Upozorňuji,
že
nemám ve voze ledničku, kávovar, DVD
a klimu, ale vždy
máme spoustu pěkných zážitků.

Co p lánuješ na
tento rok?
Už teď mám pozvánky na akce s dopravní tématikou,
zejména s parními

vlaky, na které bych rád pozval i naše občany.
Ač nemám nikde umístěnou reklamu, zájemců o svezení bylo dost a mám rezervaci
na několik zájezdů v retrostylu. Doufám, že
nás opět budou využívat naši fotbalisté na
zájezdy na zápasy venku – s nadsázkou
říkám, že je ctí být výhradním dopravcem
místního fotbalového týmu!
A hlavní akce na rok 2009 – to budou
opět Lešany – 10. sraz českých historických
autobusů.
Díky za rozhovor – a rezervuj mi místo!
S Jiřím Kadulou si povídala
Eva Válková

Fotky z našich zájezdů najdete na
Foto: Martin Buryan
www.matysb.wz.cz
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Kotrská – les – lokalita Mlýnek
Od roku 2007 probíhá intenzivní výstavba
rodinných domků v lokalitě „Mlýnek“. V průběhu čtyř let se počítá s výstavbou až 350
nových bytových jednotek včetně inženýrských sítí. Určitě ne všichni občané naší vesnice vědí, kde se tato oblast nachází a jak se
zrodilo její pojmenování. Našel jsem ve svých
osobních historických materiálech Studii našeho rodáka – profesora Ludvíka Nováka,
narozeného v roce 1888 (mimochodem ve
stejném roce se narodil akademický malíř
Valentin Držkovic), který se velmi intenzivně
zajímal o historii naší obce. V útrobách zemského archivu v Opavě jsem vyhledal následující informace.
Na rozhraní katastrů Velké Polomě, Dolní
Lhoty a Horní Lhoty se táhne les zvaný Kotrská. Pojmenování má zajisté po mlynářské rodině Kotrských, kterým patřil mlýn u silnice
z Velké Polomě do Dolní Lhoty. Matričně jsou
tam zapsáni od roku 1646, zajisté tam bydleli

a mleli už i předtím. Mlýnu se valně nedařilo.
Od roku asi 1670 nejsou příslušníci tohoto
rodu označováni jako mlynáři, ačkoliv ještě v letech 1646 – 1654 je v matričních záznamech
hlava rodu zvaná „molitor – mlynář. Jsou vedeni jako obyčejní usedlíci z Malé (nyní Dolní)
Lhoty. K roku 1678 se mluví o opuštěném
mlýně Kotrskově („ex deserta mola Koterskiana). Kolem roku 1695 se tam usazuje rodina
Kolovratů (Jan Kolovrat Minarž Skotrsky).
V karolinském katastru z roku 1723 se o
mlynáři Kolovratovi hojně mluví při zdanění
mlýna a při zdanění z lovu ryb v přilehlém rybníčku. Rovněž josefínský katastr uvádí rodinu
Kolovratů na tomto mlýně. Teprve koncem
roku 1801 přechází mlýn do rodiny Šimona
Bartuska a po jeho smrti roku 1833 je tzv. obhospodařovatelem na této usedlosti jmenován Ferdinand Ulrich (za nezletilé Bartuskovy
děti), který se tam přiženil a po třinácti letech
odevzdal mlýn s polnostmi zase zpět rodině

Bartusků. V roce 1857 přešlo vše v majetek
rodiny Kadulů až do nejnovější doby.
Na mapách a ve statistických lexikonech
je tento mlýn označen jako mlýn Ulrichův –
nevhodně. Mezidobí 13 let, kdy tam sídlila rodina Ulrichů, a to ještě jen ve funkci obhospodařovatele majetku nedospělých dětí
Bartuskových, nemělo by být pro autory oficiálních topografických pomůcek důvodem
k pojmenování starého mlýna, kde tak
dlouho pracovali Kotrskové a Kolovratové.
Ostatně místní obyvatelstvo přešlo tento nevhodný název naprostou nevšímavostí. Mlýn
je znám mezi lidem buď jako Kotrskův (v Kotrské) nebo podle posledních držitelů jako
mlýn Kadulův, nebo, a to nejčastěji – jako
prostý „Mlýnek“. I statistický lexikon obcí
z roku 1924 zná tento druhý název a ten by
se měl objevit také na našich oficiálních mapách a v katastrálních oblastech.
Ze soukromého archivu František Kopřiva

Pro krásu a radost!

Milovníci drobného zvířectva, chovatelé
králíků, holubů, drůbeže, psů i exotického
ptactva mají v naší obci svoji organizaci. Je to
Český svaz chovatelů, spadající doposud do
okruhu organizací opavského okresu.
Kořeny spolku sahají až do 50. let minulého století, kdy se ve společném zájmu
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sdružilo jen několik místních chovatelů
hlavně drůbeže a králíků, jimž produkce zvířat byla hlavně zárukou plnohodnotného jídelníčku, ale také radosti z úspěšných
odchovů, později i čistokrevných zvířat. Se
svými výsledky se již tehdy zúčastňovali všeobecných i odborných výstav v okolí.
Organizace se úspěšně rozvíjela a v letech 1988 až 1990 měla vůbec největší
počet svých členů, a to 63 dospělých a 4
žáky do 15 let. V té době i chovatelství samé
bylo na vrcholu úspěšnosti. Svazové organizace byly takřka v každé obci a byly do jisté
míry také oficiálně podporovány. Samozřejmě, že se s jejich účastí počítalo při různých běžných aktivitách v obci.
Není to až tak dávno, kdy skoro u každého rodinného domku na dvorku pobíhaly
slepice, kačeny, husy, na zahradách se sušilo
seno pro králíky. Doba se změnila, supermarkety nahradily domácí produkci a trav-

naté plochy sžírají motorové sekačky. Ze
spolku chovatelů zůstalo snad jen jádro vytrvalců důchodového věku, kteří své chovy
udržují pro krásu a hlavně pro radost. I tak
současná organizace ČSCH nabízí svým členům i ostatním příznivcům odborné poradenství formou přednášek, které se konají
obvykle v předjarním období. Po dohodě
s veterinárním lékařem také probíhá přímo
v obci hromadná vakcinace psů proti vzteklině (povinné očkování) a jiným neduhům, očkování králíků v několika vlnách proti
zákeřnému moru a myxomatoze, nemocem,
které dovedou zlikvidovat i celé chovy.
I při minimálních počtech členů je nutno
vyzdvihnout, že na výstavách v širokém okolí
se objevuje v katalogu jméno naší organizace a ocenění chovných zvířat a uznaných
chovů patří právě do naší ZO ČSCH Velká
Polom.
Kadula Jiří, sen.

„Polom“ očima přistěhovalce
Jsou to již dva roky, co jsem se přistěhovala do obce Velká Polom. Její umístění je
dle mého názoru přímo ideální – do města je
blízko, a přitom si lze vychutnat přednosti
vesnice. Pro klidný rodinný život jako stvořené. Při poznávání obce je vidět, že se tu
stále něco děje. Zrekonstruovaná škola, kulturní středisko, Obecní úřad také prochází
úpravami. Nemohu opominout výstavbu desítek nových rodinných domů. V prostorách
bývalé školky lze najít řadu tvořivých kurzů a
činností, které jsou určeny pro všechny věkové skupiny – od batolat po seniory. V obci
se koná řada sportovních, kulturních a společenských akcí, pravidelných i příležitostných. Gratuluji! Tahle obec funguje a “žije“.
V posledních letech nastal v celé České
republice tzv. baby boom. Výjimkou není ani
tato obec. Zde se naskýtá otázka - jsou dostatečné kapacity školy a školky?
V příštím roce dosáhne naše dítě „školkového“ věku a já bych se tak mohla opět
zapojit do pracovního procesu. Bude to
možné? Výsledky letošního zápisu jsou pobuřující. Vždyť zapsán je dvojnásobný počet
dětí než lze přijmout. Řeknete si, pořiďte si
další dítě. Ano, ale to není řešení problému,
jen se o dva roky oddálí.
Maminky a tatínkové, také Vás to znepokojuje?
Jak se tato situace vyřeší? Bude nová
školka? Nebo budeme nuceni dítě/děti vozit
do školek v jiných obcích?
Doufám, že se tato nepříznivá skutečnost
brzy obrátí v příznivou a všichni občané, které
to trápí, budou brzy znát uspokojivou odpověď, aby mohli být opět spokojeni a šťastni.
Pavla Jurečková

ODPOVĚĎ STAROSTKY OBCE:
Vážená paní Jurečková, děkujeme za Váš
milý příspěvek do našeho zpravodaje. Rozhodla jsem se umístit zde i můj komentář
k výše uvedenému problému. My všichni si
uvědomujeme Vámi zmiňovaný baby boom.
Ještě nedávno byla „stará školka“ příliš velká,
dnes je současná školka nedostačující. Určitě si všichni uvědomujete, že rozhodování
vedení obce v těchto otázkách není zrovna
jednoduché a laciné řešení neexistuje. A protože v případě naší mateřské školky (a
buďme rádi za to, že ji máme – jsou obce, kde
není ani základní ani mateřská škola a lidé se
musejí taktéž postarat o své děti) nejde jen o
malou kapacitu, ale i o jiné nedostatky, snaží
se vedení obce tento problém řešit. Určitě
jste zaregistrovala informaci o záměru výstavby nového předškolního zařízení hned
vedle základní školy. Jen stavební rozpočet je
více jak 23 mil Kč, náklady na vnitřní vybavení představují další 1 mil Kč. Již v r. 2006
jsme podali žádost na dotaci z tzv. „norských
fondů“, v loňském roce z Regionálního operačního programu, žádost byla taktéž směřována na Ministerstvo financí. Řešila jsem tuto
záležitost i s bývalým hejtmanem Moravskoslezského kraje. Poslední, nejméně výhodnou,
variantou řešení je financování stavby z vlastních zdrojů, což však znamená na několik let
omezit všechny ostatní investiční aktivity. A
věřte, paní Jurečková, že toto rozhodování
není vůbec jednoduché, neboť někteří zastupitelé nepodporují stavbu školky, tato myšlenka byla zpochybněna i mnoha občany na
prosincovém zasedání zastupitelstva obce.
Ono je to totiž tak, že každá skupina obyvatel
(nejen podle věku, ale i podle lokality, ve které
žije nebo zájmové činnosti) považuje za prio-

ritu něco jiného – chodníky, opravy cest, kanalizaci, hřiště atd. atd. A s tím málem peněz,
které má obec k dispozici a s ohledem na nedostatky, které jsme „zdědili“ po našich předchůdcích, je to situace velmi složitá.
Samozřejmě budeme velmi rádi, když se podaří Vámi jmenovaný problém vyřešit, vím, že
nejen Vás tato situace tíží. Takže ještě jednou:
přesto, že tzv. školský zákon stanovuje obcím
povinnost zajistit předškolní vzdělávání pouze
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, nenechává nás stav mateřského školství v klidu a snažíme se jej řešit,
jak jsem se již zmínila. A možná by nebylo od
věci, kdyby se do problému se sháněním
peněz zapojila i veřejnost, možná existují i jiné
varianty řešení. Budeme vděčni za jakýkoliv
podnět a dobrý nápad, jak na to.
V případě základní školy je situace jiná:
kapacita je dostačující, nejstarší část jsme
zrekonstruovali v r. 2005 a jsou tak odstraněny nejzásadnější stavebně technické závady. Snažíme se však zajistit finanční
prostředky i na další budovu školy – i tam je
stav, který v mnoha směrech vyžaduje zlepšení. Na rekonstrukci je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
– rozpočet je 22 mil Kč. V tělocvičně jsme
vloni zajistili výměnu oken za téměř 250 tisíc
Kč. Uvažuje se také o výstavbě nové tělocvičny, případně o rekonstrukci stávající.
O dalších plánech se rozepisovat nebudu,
informujeme o nich průběžně. Doufám, že
tato má odpověď přispěje k objektivnímu posouzení některých skutečností. Současně
chci ubezpečit Vás i ostatní mladé rodiny, že
i nadále se budeme intenzívně uvedeným
problémem zabývat.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

Koncert barokní hudby
Maurice Green (1696 – 1755)

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Josef Ferdinand Norbert Seger (1716 – 1782)

Trumpet Tune in F
Trubka – Marek Steyer
Varhany – Vladimír Pavlík

Sonata in d – 1. věta Andante, BWV526
Varhany – Jana Pavlíková

Toccata a fuga C dur
Varhany – Jana Pavlíková

Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)

Praeludium et fuga in e, BWV 533
Varhany – Vladimír Pavlík

Chorál: „Nun bitten wir den heiligen Geist“
Varhany – Vladimír Pavlík

Nicolaus Bruhns (1665 – 1697)
Praeludium et Fuga in g
Varhany – Jana Pavlíková

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Kostel sv. Václava,
Velká Polom,
neděle 24. května 200 9, 16.00 hod.

Jeremiah Clark (1673 – 1707)
Trumpet Voluntary D dur
(Pochod dánského prince)
Trubka – Marek Steyer
Varhany – Vladimír Pavlík

Johann Walther (1496 – 1570)

Henry Purcell (1659 – 1695)

Pavel Josef Vejvanovský (1639 – 1693)

Concerto h moll – 1.věta Allegro (úprava
koncertu A.Vivaldiho)
Varhany – Jana Pavlíková

Trumpet Voluntary in D
Trubka – Marek Steyer
Varhany – Vladimír Pavlík

Sonáta in g
Trubka – Marek Steyer
Varhany – Vladimír Pavlík

Marek Steyer – trubka
Vladimír Pavlík a Jana Pavlíková – varhany
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Vážení a milí občané,
úvodem tohoto příspěvku
bych Vám chtěl jménem obvodního oddělení Policie
České republiky Velká Polom
poděkovat za Váš milý a
vstřícný přístup k řešení každodenních problémů, týkajících se
naší policejní práce v souvislosti s
jednáním mezi policisty zdejšího obvodního oddělení a Vámi jako občany
obce Velká Polom.
Poděkování patří taktéž ve velké míře zastupitelům Obce Velká Polom , především paní starostce Ing. Bubeníkové a panu místostarostovi
Ing. Lazeckému za velice vstřícný přístup při řešení již zmiňovaných problémů a spolupráci při
naší každodenní policejní práci.
Velmi si vážím Vašeho přístupu jako občanů k
problémům, které nás běžně v podstatě každý den
potkávají, a tyto se díky Vaší všímavosti, včasnému
oznámení a samotné nelhostejnosti k ochraně
majetku občanů obce daří ve velké míře řešit.
Náš útvar se snaží v co největší míře v letošním roce poskytovat Vám - občanům ty „nejlepší služby“, zejména chránit Vaši bezpečnost,
majetek a zdraví tak, abyste se cítili ve Vaší obci
spokojeně a především bezpečně. Díky Vašemu
přístupu a ochotě spolupracovat s policisty se
tato problematika daří úspěšně zvládat. V samotném duchu projektu„ community policing“ se
snažíme být v přímém kontaktu jak s Vámi občany, tak také především s vedením a zástupci
obcí, škol a dále se zástupci jednotlivých zájmových spolků a sdružení, včas a v co nejefektivnější míře reagovat na podněty, tedy v rámci
svých zákonných pravomocí a možností co nejlépe vyhovět těmto požadavkům.
Naším cílem je především ve spolupráci s
Vámi a vedením obce co nejvíce eliminovat páchání trestné činnosti na území našeho služebního obvodu a spáchanou trestnou činnost co
nejdříve prošetřit, objasnit a zjistit pachatele, ať
už přestupkového nebo trestního jednání.
Je důležité zmínit, že zdejší obvodní oddělení
Velká Polom provádí v rámci úkolů daných zák.
č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s reformou Policie
ČR v roce 2009 dohled nad ochranou bezpečnosti osob, majetku, veřejného pořádku, odhalování a vyšetřování trestných činů, přestupků a
zjišťování jejich pachatelů a dalšího boje proti negativním patologickým jevům, které se v obvodu
obvodního oddělení vyskytují v obcích Velká
Polom, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, tedy na
území o rozloze cca 26 km2, a počtu obyvatel
těchto obcí cca 4150. V současné době se řeší
rozšíření správního obvodu o dalších cca 6 obcí.
Tato součást OOP je začleněna, jak jsem již
uvedl od 1. 1. 2009 pod Policii ČR, Městské ředitelství Ostrava, Územní odbor vnější služby.
Sídlo stávajícího obvodního oddělení Velká
Polom je i nadále beze změn v obci Velká
Polom na ulici Opavské.
Co se týče zbývajících obcí, a to Hrabyně
(část RÚ - ÚSP, Josefovice), Kyjovice, Budišovice (část Zátiší), Háj ve Slezsku (Háj, Chabičov,
Smolkov, Lhota, Jilešovice),Pustá Polom, Hlubočec a Těškovice , které zdejší OOP Velká Polom
obsluhovala v roce 2008 a v předešlých letech,
tak tyto v současnosti se nacházejí od 1. 1.
2009 v dislokaci Policie ČR, Územního odboru
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vnější služby Opava a budou je
dále obsluhovat v rámci každodenní policejní práce zbývající
obvodní oddělení Policie ČR
pod tímto Územním odborem .
Činnost OOP Velká Polom
je prováděna v rámci nenaplněného stavu tabulkových míst
zdejšího obvodního oddělení policistů v měsíci březnu 2009 v počtu
13 ( z toho 11 policistů v běžném výkonu
služby, a 2 policisté ve vedení obvodního oddělení).
V obci Velká Polom bylo spácháno od počátku roku 2009 k dnešnímu dni celkem 8
trestných činů, z toho doposud 2 tr. činy se podařily objasnit, u jednoho případu se nejednalo o
trestný čin, věc byla odložena, a u zbývajících
trestných činů se doposud nepodařilo zjistit pachatele, kdy ve věci i nadále probíhá šetření.
V rámci naší policejní činností jsme zaznamenali pokles nápadu trestné činnosti v celém
služebním obvodu, což je především zapříčiněno
zvýšenou preventivní činností v rámci policejní
práce, ať už na úseku zamezení a prevence vloupání do osobních motorových vozidel nebo rekreačních objektů, zejména rekreačních chat v
chatových oblastech.
Pozornost pachatelů této uvedené trestné
činnosti je zaměřena především na majetkové
hodnoty v uvedených vozidlech a objektech, kdy
bych Vás chtěl i nadále, vážení občané, požádat,
abyste v rámci svých možností sami předcházeli
této trestné činnosti, a to již samotnou Vaší prevencí, týkající se řádného zabezpečení svého
majetku po všech stránkách , např. parkování
svými vozidly v místech k tomu určených - garáže, dvory domů atd., nenechávat v žádném případě žádné cenné věci v těchto vozidlech - např.
kabelky, tašky, autorádia atd.- pamatujte, že pomůžete tím nejen nám v naší nelehké práci při
objasňování trestných činů, ale především sobě
při ochraně svých věcí a majetku.
Nutno dodat, vážení občané, že samotné parkování vozidel na místech, kde to není zák. č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích dovoleno, lze kvalifikovat jako spáchání
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a toto porušení je a bude ve všech
obcích policisty zdejšího oddělení nekompromisně sankciováno a řešeno.
Současné zimní období komplikovalo při nerespektování parkování na místech k tomu určených každodenní práci při odklízení sněhu z
těchto komunikací a nelze tímto zajistit bezpečné
a schůdné chodníky pro Vás samotné občany.
Jedná se o celoroční problém, kdy nebudeme
tolerovat jakékoli pochybení v souvislosti s porušením předmětných ustanovení výše uvedeného zákona. Tímto Vás chci požádat o správný
postoj k této problematice.
Chtěl bych se ještě vrátit zpět k problematice
trestné činnosti, kdy Vás taktéž dále žádám,
abyste svou obezřetností při ochraně svého majetku nebo majetku Vašich sousedů a spoluobčanů nám předali jakoukoli formou, ať již
telefonickým oznámením na bezplatnou linku
158 či linku tísňového volání 112, samozřejmě
na tel. č. 553 770 279, dále e - mailovou poštou
na adresu opooppolom@mvcr.cz, nebo jednoduchým písemným oznámením na adresu Policie České republiky, Městské ředitelství Ostrava,

obvodní oddělení, ul. Opavská 137, 747 64 Velká
Polom podněty, které nám pomůžou k předcházení trestné, či přestupkové činnosti a v případě
spáchání této trestné činnosti objasnění předmětné věci.
Mám na mysli především oznámení o pohybu
cizích osob v obci, dále např. podezřelých vozidel, sběračů kovů, podomních prodejců různých
věci, kteří navštěvují Vaše domácnosti pod záminkou výhodné nabídky nějakého produktu či
odepsání stavu plynu, elektřiny nebo vody, kteří
následně potom, co se dostanou do Vaší domácnosti, požádají třeba o sklenici vody nebo
směnu peněz z přeplatku za energie, kdy při
tomto využijí Vaší nepozornosti a následně odcizí Vaší finanční hotovost či jiné cenné věci.
Chtěl bych Vás, milí občané, informovat, že
zdejší OOP Velká Polom bude v letošním roce v
rámci své policejní činnosti intenzivně spolupracovat se Službou kriminální policie a vyšetřování MŘ Ostrava při objasňování a šetření
běžné i závažnější trestné činnosti. Taktéž dále
budeme prohlubovat neustále spolupráci se
Skupinou základních kynologických činností Ostrava, oddělením služební kynologie Krajkého ředitelství policie Severomoravského kraje, např.
při pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, jakožto dále při hlídkové službě v chatové
oblasti a při zajištění veřejného pořádku např. při
fotbalových utkáních.
Při své činnosti se taktéž budeme zaměřovat
na dodržování podávání alkoholických nápojů
osobám mladších 18 let v restauračních zařízeních , dle zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních
k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Nedílnou součástí činnosti zdejšího oddělení
je především spolupráce se skupinou dohledu
nad silničním provozem Dopravního inspektorátu
Policie ČR MŘ Ostrava, a to při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména
předcházení nehodovosti ve vážných nehodových
úsecích, kde dochází k tragickým nehodám, ať už
v souvislosti s rychlou a nebezpečnou jízdou,
nebo jízdou pod vlivem alkoholu, což je stálý a nadále se rozvíjející nešvar řidičů na našich silnicích.
Tento stav v souvislosti s nárůstem dopravních
nehod s tragickými následky je alarmující, a proto
jsou přijímána neustále opatření, aby se tato problematika nehodovosti snižovala na co nejmenší
míru.
Závěrem bych Vám chtěl, vážení občané
ještě jednou jménem vedení zdejšího obvodního
oddělení Policie ČR Velká Polom a kolektivu
všech policistů tohoto oddělení poděkovat za
velmi aktivní a dobrou spolupráci s námi a věřím,
že v rámci dobrých vztahů mezi policistou a občanem nám pomůžete svým vstřícným přístupem
při provádění naší policejní práce.
Zároveň mi dovolte, abych ještě jednou a
velmi rád vyjádřil velký dík zastupitelům samosprávy v čele se samotným vedením obce, zejména za obrovskou podporu a pochopení v
souvislosti s výkonem naší každodenní práce .
Přeji Vám, vážení občané, v této nelehké
době mnoho zdraví, sil, tolerance a úspěchů ve
Vašem každodenním životě.
Za vedení a kolektiv policistů OO P ČR
Velká Polom:
npor. Mgr. Petr Stareček,
vedoucí OO P ČR Velká Polom

KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ; ODLIŠNOST NÁS OBOHACUJE

Gotika – aneb Doba Karla IV.
Dne 18. 12. 2008 proběhl na naší škole
další projektový den, v tomto školním roce již
druhý. Zastřešujícím tématem byla tentokrát
Gotika – doba Karla IV. Cílem tohoto dne nebyla snaha naučit děti, co je to gotika nebo
kdo byl Karel IV., jako spíše naučit je pracovat s informacemi, umět je aktivně vyhledávat, třídit i zpracovávat, rozvíjet klíčové
kompetence k učení, k práci, objevovat a
uvědomovat si souvislosti. Snahou učitelů
bylo podpořit schopnost žáků spolupracovat,
umět se dohodnout, rozdělit si práci, dokázat využít různé schopnosti každého z nich.
Mnohé děti se připravovaly na tento projekt již několik dní předem. Sbíraly informace,
pracovaly s různými zdroji – časopisy, encyklopediemi, s moderní výpočetní technikou.
Samotný projektový den začal společným
shromážděním na respiriu, kde vedení školy
ústy pana ředitele popřálo všem úspěšný den.

Školní sbor Paprsek pod vedením paní učitelky Švidrnochové zazpíval pásmo sestavené
z melodií známých z filmu Noc na Karlštejně.
Po společném zahájení se žáci rozešli do
tříd, kde samostatně zpracovávali zadané
úkoly. Učitelé tentokrát vystupovali jen jako
rádci, pomocníci. A co se vlastně v jednotlivých třídách dělo?
Hledali jsme dobové hudební nástroje,
seznamovali se s dobovou módou, se životem dětí z různých společenských vrstev, vyráběli jsme pečetě na listiny, tvořili jsme
vlastní erby, stavěli Karlův most, zakládali universitu, pátrali po soukromém životě Karla IV.
a jeho blízkých, proplétali jsme se historií
středověkých hradů.... Ti z nás, kdož přímluvce mezi lidem měli, pasováni na rytíře
mohli býti....
O všech těchto činnostech informuje „gotická kniha“, jejíž listy děti zpracovávaly jako

PROJEKTOVÝ

informaci o činnostech, kterými prošly.
Mnohá témata se sice opakují, ale jejich
zpracování je jedinečné. I když dva dělají
totéž, není to totéž. Různá zpracování poukazují na různý pohled na věc – na základě
tohoto poznání se děti učí vlastní zkušeností,
že odlišnost není „chyba“, naopak, odlišnost,
tedy i jiný způsob myšlení, nás všechny obohacuje...
A reakce žáků? Většina je přesvědčena,
že se nic neučilo. Ale z rozhovorů s dětmi vyplývá, že získaly a zpracovaly množství informací, mají nové zkušenosti, objevily v sobě
nové schopnosti, uvědomují si souvislosti, naučily se lépe spolupracovat. A právě k tomu
projektové dny, kdy se děti „neučí a jen si
hrají“, slouží.
Naši „gotickou knihu“ jste si mohli prohlédnout i vy. Byla vystavena v obecní kniMgr. Libuše Galová, učitelka
hovně.

DEN

–

A CO S NÍM?

Trocha teorie
Již druhým rokem probíhají na naší škole
v pravidelných intervalech projektové dny.
Děti tyto dny většinou hodnotí kladně – mají
pocit, že se nic zvláštního neděje, že je to
„ulejvárna“, protože si celý den hrají a nemusejí se ničeho bát; nehrozí jim zkoušení ani
„písemka“. Někteří tento den do školy ani nepřijdou; rodiče jim napíší omluvenku, protože
i oni zřejmě mají pocit, že učit se mají děti
jenom pod tlakem. A pokud si jenom hrají, je
zbytečné do školy chodit. Ale je tomu skutečně tak? Je školství stejné jako před dvaceti lety?
Dříve se prosazovala tzv. frontální výuka.
Učitel dětem celou hodinu přednášel, snažil
se, aby byly potichu. V závěru hodiny si všichni
udělali zápis do sešitu (více či méně dlouhý,
napsaný na tabuli učitelem) a do příští hodiny
se děti text naučily nazpaměť. Nevýhodou tohoto způsobu výuky kromě jiného bylo, že
málokdo se dokáže plně koncentrovat delší
dobu a také málokdo dokáže zaujmout své
posluchače natolik, aby delší dobu soustředěně vnímali a sledovali jeho myšlenky.

Dnes se ve školství prosazují jiné trendy;
je ověřeno, že nejlépe se něčemu naučíme,
když jsme aktivně zapojeni do práce, když
máme možnost sami přicházet na nové myšlenky, sami se naučit vyhledávat a získávat
nové informace, a co zjistíme, ostatním sdělíme. A k těmto trendům se řadí i projektové
vyučování.
Projektové vyučování není ovšem taková
novinka, jak by se mohlo zdát. Počátky projektové výuky se přičítají pedagogickým
směrům konce 19. a počátku 20. století.
Zřejmě první projektové vyučování se objevuje v USA pod vlivem psychologa a pedagoga Johna Dewey. Také u nás někteří autoři
publikovali na toto téma (např. S. Velinský,
1932). Jedním z hlavních důvodů, proč se
snažíme o změnách v pojetí výuky, a tedy mj.
i o používání projektové metody, jsou změny
kolem nás všeobecně, změny charakteru
práce a vědy, snadná dostupnost informací,
měnící se situace dětí a mládeže.
Projektové metody jsou u nás stále poměrně nezmapovanou oblastí. Je to i z toho
důvodu, že nabízejí velmi mnoho realizačních
variant, nástrojů i výstupů. Vyznačují se vysokou promyšleností, organizovaností, činnost dětí je intelektuální i praktická. Je

především „záležitostí“ dětí, pedagog vystupuje v roli konzultanta, tzv. tutora. Projektová
metoda posiluje motivaci žáků a učí je mimo
jiné důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat, tvořit, hledat informace
apod.
V používání této metody jsme na začátku.
Každý pedagog, který je těmto myšlenkám
nakloněn, si hledá svoji vlastní cestu, učí se
tuto metodu používat, poznává její výhody i
nevýhody, uzpůsobuje si ji svým potřebám a
požadavkům, rozvíjí ji a zdokonaluje. Snaží se,
aby děti samy přicházely k novým poznatkům
a aby vhodně uplatnily vědomosti, které získaly jinde, např. sledováním televize, četbou,
cestováním či prohlížením internetu. Pokud
se děti něco naučí, aniž by měly pocit, že je
to dřina, ale naopak zábava, potom jsme na
správné cestě. Možná, že naše děti nebudou
mít encyklopedické znalosti a nebudou
„sypat“ letopočty z rukávu, ale naučí se vyhledávat a ověřovat si informace, které chtějí
získat.
Možná, že našim dětem nebude stačit jen
přijímat fakta, ale naučí se přemýšlet, kriticky
myslet, diskutovat a formulovat vlastní názor.
A o to právě jde, nemyslíte?
Barb ora Rohelová, učitelka
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Jak cestovat do Ostravy veřejnou
dopravou po 1. lednu 2009?
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje OD I S funguje již od roku
1997 a zahrnuje v současné době již většinu
kraje. Cestujícím pak nabízí možnost cestovat s různými dopravci a dopravními systémy
na jeden jízdní doklad, což je nejen pohodlnější (stačí si koupit jen jednu jízdenku), ale
zejména cenově výhodnější. Toto platí především u předplatních, tj. dlouhodobých časových jízdenek.
U jízdenek krátkodobých, tj. jednotlivých,
je však situace o mnoho složitější. Vezmemeli v úvahu, že tyto jízdenky používají především tzv. příležitostní cestující, tj. ti, kteří se
v tarifu příliš nevyznají, je logicky prioritou,
aby tarif byl co nejjednodušší. Současně je
však požadováno, aby byl rovněž co nejspravedlivější a také přestupní. Vyhovět všem
třem požadavkům v zásadě nelze, tarif kilometrický je vhodný na venkově, avšak zcela
nepoužitelný ve městě, naopak tarif jednotkový, který je současně časový a pro městskou dopravu nejvhodnější, je zase na
venkově považován za nespravedlivý. A tarif
integrovaný by měl být přestupní! Do této situace se dostal Tarif ODIS pro tzv. krátkodobé jízdné v uplynulých letech, navíc přibyl
další problém spočívající v rozdílných představách různých objednatelů veřejné dopravy
o cenách jízdenek. Východiskem z této situace mohlo být jedině rozdělení území ODIS
na oblasti městské s jednotkovým časovým
tarifem a oblasti regionální s tarifem vzdálenostním (v cílovém stavu s tarifem kilometrickým). Toto rozdělení není vůbec v rozporu
s myšlenkou integrace dopravy, neboť důležité je především to, aby na stejném území,
resp. pro stejnou přepravní relaci platilo

stejné jízdné u všech dopravců a aby byl tarif
přestupní. Takovýto tarifní systém připravila
společnost Koordinátor ODIS s.r.o., která integrovaný dopravní systém ODIS spravuje a
rozvíjí, pro projekt Moravskoslezská karta,
který představuje sjednocení odbavovacích
zařízení u všech dopravců v kraji a zavedení
jednotné celokrajské čipové karty jako platidla i jako nosiče předplatní dlouhodobé časové jízdenky a který by měl být realizován v
letech 2010 – 2011.
Nicméně provozní a ekonomické okolnosti donutily naši společnost uplatnit některé prvky z připravovaného projektu MS
karta v návrhu Tarifu ODIS již pro letošní rok.
Výstupem je vytvoření tarifní oblasti Ostrava
XXL („rozšířená“ Ostrava), která je tvořena
územím Ostravy a územím tarifních zón
s městy a obcemi, které s Ostravou sousedí.
Pro cestování uvnitř této tarifní oblasti platí
pro krátkodobé jízdenky velmi jednoduchý
tarifní model – pouze dva druhy jízdenek
(15minutová a 60minutová) bez jakéhokoliv
dalšího omezení, tj. bez tarifních zón (tyto
platí nadále beze změn pro dlouhodobé časové jízdenky). Ceny těchto jízdenek jsou nastaveny s ohledem na velikost této oblasti,
její rozšiřování proto není možné (trvalou výjimkou je pouze tramvajová linka č. 5, kde
odbavovací zařízení dopravce zavedení jiného
tarifu vylučuje).
Pro cestování v regionálních linkách dopravců Veolia Transport Morava a TQM jsou
nadále používány tarify ve struktuře z roku
2008, avšak s novými cenami. Tyto jízdenky
jsou však nepřestupní v rámci oblasti Ostrava
XXL, tj. nelze na ně přestoupit především na
v Ostravě navazující linky MHD. Proč k této
situaci došlo a jak bude řešena?

Návrh tarifního řešení pro rok 2009 zpracovávaný již v loňském létě obsahoval dvě
varianty pro cestujícího jedoucího z venkovské oblasti do Ostravy (resp. přesněji do oblasti Ostrava XXL):
Nehodlá-li cestující dále přestupovat,
měla mu být automaticky vydána jízdenka
nepřestupní, a to v kilometrickém tarifu, takto
by byla jeho cesta oceněna co nejspravedlivěji. Podle tohoto návrhu postupuje dopravce
TQM, u dopravce Veolia Transport Morava
zůstal dočasně zachován původní časovězónový tarif, v Ostravě však nově nepřestupní. I přes dočasnou nejednotnost se pro
cesty uvedeného typu problém v zásadě vyřešil, k jeho dokončení schází pouze zaměnit
tarif časově-zónový za kilometrický.
Hodlá-li cestující dále přestupovat, měl by
u řidiče poptat jízdenku přestupní, jejíž cena
by byla tvořena složením ceny za ujetou kilometrickou vzdálenost mimo tarifní oblast
Ostrava XXL a jednotkové ceny 60minutové
jízdenky. Na takovou jízdenku pak lze v rámci
časové platnosti v tarifní oblasti Ostrava XXL
cestovat a libovolně přestupovat. Bohužel se
ale nepodařilo do konce roku 2008 upravit
odbavovací zařízení ve vozidlech do souladu
s tímto návrhem. A tak jedinou možností,
která je v praxi stále více využívána, je rozložit tuto dvoujízdenku do dvou jízdenek samostatných, tj. koupit si u řidiče jednu
jízdenku na hraniční zastávku tarifní oblasti
Ostrava XXL a současně druhou jízdenku
pro tarifní oblast Ostrava XXL za 20,- Kč.
Pak lze v Ostravě přestupovat jako dříve. Obdobně lze cestovat obráceným směrem.
Samozřejmě společně s vývojovými pracovníky dodavatelských firem velmi intenzívně
řešíme možnost co nejrychlejší realizace původního návrhu. Problém je však složitější, než
se původně jevil, a tak nejsme schopni garantovat v této době termín realizace. Na straně
druhé musíme přiznat, že nastalý stav, byť dočasně zhoršil možnosti cestování v ODIS, byl
jediným možným dočasným řešením od ledna
letošního roku. Jakékoliv jiné nabízející se varianty by zasáhly do tarifní struktury, proporcí
v cenách a ekonomické stability systému
mnohem dramatičtěji a postihly by mnohem
více a mnohem větší počet cestujících.
Přáli bychom si, aby výše uvedené vysvětlení přijala cestující veřejnost jako
omluvu a věříme, že brzy budeme moci oznámit pozitivní průlom v odbavení na krátkodobé jízdné.
Ing. Aleš Stejskal,
Ing. Michal Scholz,
jednatelé společnosti Koordinátor OD IS s.r.o.
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Aktuálně z dění TVŮRČÍ DÍLNY a HERNY NEJEN PRO DĚTI
Připravujeme:
Kurz keramiky pro děti, mládež a dospělé – začínáme 25. dubna 2009 v 16 hodin
Kurz pro švadlenky – PATCHWORK

Dílna otevřených dveří

– zvláštní textilní technika sešívání látek,
začínáme 8. dubna 2009 v 17.30 hodin,
sleva pro žačky a studentky
– pracovní dílna pro veřejnost spojená s výstavou
prací a zábavným odpolednem pro děti,
přelom měsíce května a června

Pletení z proutí a suchá vazba

– podzimní kurz

Kurz cvičení na velkém míči

– volné pokračování (10 lekcí)
začínáme 27. dubna (pondělí) – ve svižnějším tempu,
začínáme 30. dubna (čtvrtek) – pro dříve narozené

Připravujeme prázdninový příměstský tábor – letní škola (1 týden),
– pro děti předškolní až 3.třída
– termín ještě bude upřesněn
Připravujeme prázdninový aktivní týden pro ženy – cvičení na velkém míči – 1 hod denně
– termín bude upřesněn

Podrobnější informace k činnostem najdete na www.rozpuk.com,
ve vitríně u obchodního střediska, nebo přímo v „Tvůrčí dílně“ či „Herně pro děti“.

Motto: „Co je dáno, to nám ještě nemusí být známo“.
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi malé zastavení nad smyslem
a posláním naší nově vzniklé Tvůrčí dílny ve
Velké Polomi.
V současné době proběhl kurz textilní
výtvarné techniky ART-PROTIS pro dospělé, který v mnohém naplnil očekávání a
pomohl mnoha zúčasněným vnímat svět
okolo nás úhlem pohledu rozšířeným o tuto
zkušenost. Některým z nás možná tyto sobotní pracovní semináře také pomohly k
otevření pomyslného neprobádaného pro-

storu, který nám bude klíčem k větší radosti
a k vlastnímu uspokojení. Během čtyř
téměř tříhodinových setkání vzniklo mnoho
krásných obrazů, které jistě budou zdobit
interiéry našich domovů či příbytků našich
blízkých. Souběžně byla tato technika zařazena i v rámci půlročního kurzu výtvarných
technik pro děti. Se vkusem a hravou nápaditostí vytvořily děti svá dílka jako pestrobarevnou mozaiku svých představ za
zvuků radostných tonů dětského prožitku.
Nechť poskytuje Tvůrčí dílna dětem i do-

spělým alternativní možnosti jejich vyjádření
a cítění. Tak jako hudebním nástrojem či
pohybem můžeme vyjádřit své pocity a naladit se na radost a porozumění, tak i výtvarným projevem můžeme obohatit sebe i
druhé. Nejen dospělí, ale i děti potřebují
smysluplně relaxovat, uvolnit vnitřní napětí
a rozjasnit prostor ctnostmi a důvěrou ve
své schopnosti. Stejně jako podporujeme
racionální uvažování a rozum, rozvíjejme i
kreativitu, vlastní cítění a intuici. Možnosti
volby jsou nám předkládány.
Těšíme se na Vás!
Ing. Danka Skokanová za vedení
a organizaci Tvůrčí dílny a Herny pro děti

17

Vesnická olympiáda
S porto vní so utěž obcí naše ho regionu
zvaná Vesnická olympiáda pokračuje i letos
14. ročníkem. I když svou účast pro letošní
ročník vzdal Háj ve Slezsku, celkový počet
zúčastněných obcí se nezměnil - díky Těško vicím zůstal na desítce. D ošlo dokon ce
k rozšíření počtu sportovních disciplín na jedenáct, a to zařazením badmintonu.
Po prvních třech soutěžích jsme na průběžném 3. místě za Dobroslavicemi a vedoucí Vřesinou. V plavání se družstvo ve
složení Lusková Zuzka, Kopřiva Jirka ml. a
Kozelský Martin umístilo na 4. místě, stolní
tenis znamenal místo šesté, když jsme hráli
ve složení Kursa Jiří, Demel Hynek a Drozdek Kamil. V zatím poslední disciplíně – kuželkách – jsme díky Josefu Sztefkovi,
Honzovi Peřinovi, Janě Mikeskové a Milanovi
Švidrnochovi získali skvělé 3. místo.

Rámcový program dalších soutěží je následující:
květen - přespolní běh - Dolní Lhota
červen - nohejbal - Horní Lhota
červen - volejbal - Vřesina
září - lukostřelba - Velká Polom
1. sobota října - cyklistický závod - Plesná
říjen - sportovní střelba - Hlubočec /sokolovna Velká Polom
3. týden listopad - sálová kopaná - Pustá
Polom
O přesném termínu konání soutěže
budou organizátoři informovat s dostatečným předstihem.
Podrobnější informace, výsledky soutěží
a propozice můžete najít na www.velkapolom.cz v sekci SPORT.
Zájemci o účast v soutěžích se mohou
přihlásit na email kamil.drozdek@quick.cz a
Kamil Drozdek
jsou vřele vítáni.

Chcete uspořádat malou rodinnou oslavu, společenské setkání nebo jinou akci podobného druhu?
Prostory, personál i vybavení školní jídelny při Základní škole Velká Polom jsou Vám k dispozici.

Informace Vám podají:
Ředitel školy Mgr. Tomáš Olivka – tel: 553 770 221, e-mail: zs.velka.polom@volny.cz
Vedoucí školní jídelny paní Alena Vandlíčková – tel: 553 770 129, e-mail: jidelnavelkapolom@seznam.cz
Obraťte se na nás, budete spokojeni!

Jarní fotbalová sezóna
S novým jarem začínají odvety soutěžních
utkání a jejich rozpis najdete v tomto příspěvku. Hojnější divácká podpora na domácím hřišti by jistě pomohla mužům v bojích
I.B třídy, které budou, jak ukázal podzim,
velmi vyrovnané a dorostu pak dodá motivaci
k dosažení lepších výsledků v městské soutěži. Družstvo benjamínků nehraje pravidelnou soutěž, ale utkává se přátelsky se stejně
starými soupeři. Informace o jejich trénincích

ROZLOSOVÁNÍ

lze získat v základní škole Velká Polom nebo
přímo u trenéra Rostislava Vaňka.
Dále najdete rozpisy zápasů polomských
fotbalistů – aktuální výsledky a nejbližší utkání najdete na obecní televizi nebo na internetu http://www.efotbal.cz nebo starší
web www.ofisport.cz.
Na Vaši podporu se těší fotbalisté TJ
Kamil Drozdek
Velká Polom.
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Stejně jako minulý školní rok jsme
i v letošním školním roce zápis dětí do
1. ročníku pojali trochu netradičně. Byla to
cesta mezi zvířátky, na které měli budoucí
prvňáčci ukázat, co všechno umí. Pro děti
bylo připraveno pět stanovišť, kde je čekala zvířátka se svými úkoly.
Na prvním stanovišti je přivítalo kůzlátko s beruškou, děti se představily, řekly
svou adresu a ty nejšikovnější zavázaly
smutnému kůzlátku tkaničky.
Na druhém stanovišti čekala včelka a
motýlek a děti si zde procvičily pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, hned před, hned
za, vytleskávaly slabiky slov, hláskovaly
slova a určovaly první hlásku ve slově. Nakonec motýlkovi a včelce přednesly báseň
nebo zazpívaly písničku.
Na třetím stanovišti pejsek s kočičkou
pro děti nachystali poznávání domácích
a volně žijících zvířátek, přiřazování mláďat
a zařazování zvířátek podle toho, kde žijí.
Na čtvrtém stanovišti děti podle pokynů slepičky a kohoutka dávaly do košíčků geometrické tvary podle barvy,
druhu a velikosti.
Na posledním pátém stanovišti myšce
a vráně předvedly děti své matematické dovednosti. Počítaly počet teček, přiřazovaly
číslo a ti nejzdatnější seřadily vláček z číslic.
Všechny úkoly se dětem velmi dařily,
zvířátka je za to pochválila a za každý
dobře splněný úkol dostaly do své chaloupky obrázek. Na samém konci je čekala sladká odměna a upomínkový
předmět z keramiky, který pro ně připravili naši páťáci. Žáci páté třídy se svého
úkolu zhostili velmi dobře, za což bych jim
chtěla poděkovat.
Mgr. Vlastislava Boleslavská

SOUTĚŽÍ V KOPANÉ

muži
28.03.2009
05.04.2009
11.04.2009
18.04.2009
25.04.2009
03.05.2009
10.05.2009
17.05.2009
23.05.2009
31.05.2009
06.06.2009
13.06.2009
20.06.2009

Zápis do 1. třídy

–

JARO

2009

dorost
03:00:00 PM
03:30:00 PM
03:30:00 PM
04:00:00 PM
04:00:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM
04:30:00 PM

Klimkovice - Velká Polom
Hať - Velká Polom
Velká Polom - Markvartovice
Slovan Ostrava - Velká Polom
Velká Polom - Darkovičky
Vřesina - Velká Polom
Velká Polom - Píšť
Šilheřovice - Velká Polom
Velká Polom - Darkovice
Kozmice - Velká Polom
Velká Polom - Hrabová
Dolní Lhota - Velká Polom
Velká Polom - FC Ostrava-Jih

04.04.2009
11.04.2009
18.04.2009
25.04.2009
02.05.2009
10.05.2009
16.05.2009
23.05.2009
30.05.2009
06.06.2009
06.06.2009
13.06.2009

01:00:00 PM
11:15:00 AM
01:45:00 PM
01:30:00 PM
02:15:00 PM
02:00:00 PM
02:15:00 PM
02:00:00 PM
02:15:00 PM
02:00:00 PM
02:15:00 PM
02:15:00 PM

Velká Polom - Michálkovice
Stará Bělá B - Velká Polom
Hlubina - Velká Polom
Velká Polom - Radvanice
DPMO - Velká Polom
Velká Polom - Hrušov
Hrabůvka - Velká Polom
Velká Polom - volné
Lok. Ostrava - Velká Polom
Velká Polom - VD Start
DPMO - Hrabůvka
Šenov - Velká Polom

Stavba silnice I/11 již začala

Vážení občané,
V lednu letošního roku byla zahájena
stavba Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice
okresů Opava, Ostrava.
Stavbu, jejímž zadavatelem je Ředitelství
silnic a dálnic ČR, realizuje sdružení firem
ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., jako vedoucí člen sdružení spolu s firmami SKAN-

SKA DS a.s. a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s..
Stavba má být uvedena do provozu v
březnu 2012, celkové dokončení všech prací
je plánováno na konec roku 2012.
Předmětem stavby je přeložka silnice
I/11 do nové trasy, která zkapacitní řešený
úsek a především převede dopravu z prů-

jezdných úseků obcí Hrabyně, Velká Polom a
Josefovice.
Začátek stavby je 250 m od křižovatky
silnice I/11 a III/4664 v Mokrých Lazcích,
kde je komunikace napojena na stávající šířkové uspořádání. Dále pak prochází levostranným obloukem v souběhu se stávající
silnicí (Hrabyňský kopec) a odtud se přibližuje pravostranným obloukem k severovýchodnímu okraji obce Hrabyně. Pak prochází
lesním úsekem, kde překonává pomocí dvou
mostů údolí potoků Hrabyňka a Kremlice.
Následným pravostranným obloukem trasa
míjí severní okraj obce Velká Polom a pokračuje na bývalou hranici okresů Opava,
Ostrava. Konec budovaného úseku je v km
9,750 v souběhu se stávající silnicí I/11.
Vás jako občanů Velké Polomi se nejvíce dotkne výstavba úseku severovýchodního obchvatu Vaší obce. V souvislosti se zahájením
stavby dojde bohužel k nárůstu nákladní dopravy projíždějící Vaší obcí. V souvislosti se zvýšenou intenzitou dopravy budou však učiněna
taková opatření, aby byl dopad prováděných
prací na Vás a Vaše okolí v maximální možné
míře minimalizován. Výstavbu úseku stavby v
blízkosti Velké Polomi bude mít na starosti společnost SKANSKA DS a.s., odpovědným stavbyvedoucím bude Ing. Pavel Beránek. Ohledně
dalšího postupu výstavby budete pokud možno
pravidelně informováni v místním tisku.
Naše společnost pevně věří, že dopad výstavby silnice I/11 bude minimální a po dokončení stavby Vám bude nový úsek dlouho
bezproblémově sloužit.
Jiří Boháček, hlavní stavbyvedoucí

Tak jsme
pochovali
basu…
Ano, je to už posedmé, co byla slavnostně a za velké účasti našich, ba i cizích občanů, pochována basa. Každý rok
je její úmrtí zaznamenáno jinak. Jednou
je to požár, podruhé voda a představte
si, že letos byla sežrána pravou nefalšovanou Lochnesskou příšerou. Tady vidíme, že jsme součástí Evropské unie.
Plesová sezóna byla ukončena a příští
rok se těšíme na shledanou.
Pavlína Mučková
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POZVÁNKA
Vážení občané, naše obec byla
osvobozena 26. dubna 1945.
Jako každý rok i letos vzpomeneme na všechny oběti válečných
útrap. Položením květin uctíme památku především vojáků sovětské
armády, kteří padli při plnění svých
vojenských povinností, ale i našich
občanů, kteří byli umučeni či jiným
způsobem přišli o život ve válečných
konfliktech 1. a 2. světové války.

25. 4. 2009 v 17.30 hod
ve velkém sále Kulturního střediska

V sobotu 25. dubna v 16 hodin
se sejdeme u památníku 1. světové války naproti kostela sv. Václava, poté se přesuneme do parku u
obecního úřadu, kde u pomníku našich občanů vyslechneme projev,
abychom si blíže připomněli hrozivou
atmosféru té doby.
Následně projdeme obcí po
Opavské ulici k pomníku obětí z řad
rudoarmějců, kde položíme kytičku
květů jako výraz našeho vděku za to,
že můžeme žít v míru. Kytičku dáme
i k pomníčku G.S. Krasnova u základní školy.
Po skončení tohoto pietního aktu
jsme pro Vás připravili kulturní předLudmila Bubeníková
stavení.

Alespoň dvěma fotografiemi si ještě připomeneme překrásnou atmosféru, jaká vládla při Vánočním koncertu,
který se uskutečnil za velkého zájmu občanů Velké Polomi v kostele sv. Václava 4. ledna 2009.
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