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Z ÁŘ Í

NÁŠ
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás naposledy v tomto volebním období pozdravila prostřednictvím tohoto našeho zpravodaje. Máme za sebou další
čtyři léta společného života v naší obci, naplněná radostnými, ale i smutnými událostmi,
problémy i úspěchy.
V květnu jsme společně oslavili 730. výročí první písemné zmínky o obci. A protože je tady mezi námi spousta nových lidí,
pro které je dávná i nedávná historie této obce nepopsaným listem papíru, rozhodla jsem se v tomto vydání zpravodaje (i na přání několika dalších občanů) zveřejnit také projev, který jsem měla právě u příležitosti
našeho výročí v kostele sv. Václava, kde jsme vlastně naši obecní slavnost zahájili. Jde o stručný popis mnoha zajímavých historických faktů.
A také nás v radě napadlo, že tak jako americký prezident podává
v americkém kongresu zprávu o stavu unie, tak i my bychom měli napsat
zprávu o stavu Velké Polomi. I tento materiál naleznete na dalších stránkách Bumerangu.

vás budou postupně oslovovat podle časového harmonogramu stavební
firmy. To znamená, že nejdříve budou jednat s občany bydlícími v ulicích,
ve kterých budou zahájeny práce, a pak následně osloví i všechny ostatní.
NEPARKUJTE SVÁ VOZIDLA NA ULICÍCH – NENÍ MOŽNÉ
BLOKOVAT PRŮJEZDY STAVEBNÍCH STROJŮ! Zajistěte si parkování na svých pozemcích, příp. jinde. Je až neuvěřitelné, že přestože jezdí
po komunikaci frézovací stroje či jiné stavební mechanismy, nejsou někteří občané schopni pochopit, že mají mít své auto doma!! Nebuďte bezohlední a nevystavujte zbytečně svůj majetek riziku poškození či zničení!
Vážení občané, pozitivních zpráv není nikdy dost. První z nich je, že
jsme ze SFŽP získali dotaci na dětské hřiště ve formě přírodní zahrady
u základní školy. Realizace je připravena na příští rok. Další skvělou zprávou je získání hlavní ceny v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje
2017 v kategorii Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství,
do které firma SWIETELSKY Stavební s.r.o. přihlásila naši stavbu Náves
Velká Polom. Slavnostního galavečera, který se konal 14. června 2018,
jsme se zúčastnili s místostarostou Ing. Chudobou, zástupci zhotovitele
i Ing. arch. Bindrem – autorem projektu. Z ocenění máme všichni radost.

Co říci k našim současným aktivitám? Začala výstavba nové splaškové kanalizace včetně ČOV, o všech souvislostech jsme vás již informovali, navíc je na autobusovém stanovišti instalován prostorný billboard,
který na tuto skutečnost poukazuje. A přestože jsme mnoha způsoby
informovali i o povinnostech každého z nás, pořád existují mezi námi lidé,
kteří základní informace nezaznamenali. Připomínám proto, že jsme
v březnu 2018 rozeslali do všech domácností informační brožurku s poskytnutím informací a rad. Pokud ji někdo z vás nemá, jsou další výtisky
k dispozici na obecním úřadu a stále jsou také na www.velkapolom.cz. Informujte se, abyste nebyli překvapeni. Ti, kteří si objednali služby společnosti PPS Kania s.r.o., se nemusejí obávat. Zástupci této společnosti

Ráda bych závěrem poděkovala za čtyřletou spolupráci nejen všem
zastupitelům, ale i zaměstnancům obce (úředníkům, naší paní knihovnici i dělníkům z naší „rychlé roty“). A také všem našim obchodním partnerům, s nimiž jsme řešili někdy více či méně složité problémy, které
s sebou nese život. Zvláštní pozornost si zaslouží místostarosta obce,
Ing. Emil Chudoba, který „odsloužil“ v této funkci své první období.
Zvládl tuto funkci velmi dobře, přestože záběr činností a povinností je
obrovský. Skvěle se vypořádal nejen s každodenními provozními starostmi, ale i s povinnostmi kolem stavby sokolovny, tělocvičny i objektu
služebny policie, následující výstavby víceúčelové haly i naší návsi, aktivně se zapojoval rovněž do přípravy výstavby kanalizace.
Dohled nad stavbami, zajišťování údržby majetku,
spolupráce s lesním hospodářem a mnoho dalších
věcí se mu staly denním
Doufejme, že
Obce Mikroregionu Matice Slezská se dohodly, že sté výročí samostat- chlebem.
i nové vedení obce, které
ného československého státu oslavíme společně, a to dne
vzejde z říjnových voleb,
bude mít dostatek síly,
odhodlání, odvahy a pracovitosti k řešení všech
záležitostí, které v rámci
veřejné správy bude
třeba řešit. To všechno
tedy na místě konání mnoha táborů lidu v historii tohoto regionu. Slavnost bude
potřebovat, probude zahájena průvodem všech účastníků z centra obce Háj ve Slezsku tože, věřte, že to není
vůbec jednoduché. Doupřibližně ve 13 hodin.
že vše, co máme
Oficiální zahájení na místě je plánováno na 14.00 hodin, následovat bude fejme,
před sebou, zvládneme
bohatý program včetně občerstvení až do půlnoci.
bez nějaké větší újmy.

POZVÁNÍ
NA OSLAVY 100 LET ČESKOSLOVENSKA

22. ZÁŘÍ 2018
NA OSTRÉ HŮRCE V HÁJI VE SLEZSKU,

Všichni jste zváni a vítáni!
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

Ing. Ludmila Bubeníková,
starostka obce

Pro všechny čtenáře i naše nové spoluobčany, případně i pro zájemce o nové bydlení v Polomi, se pokusím popsat stav v některých oblastech naší obce.

VEŘEJNÁ SPRÁVA
O správu věcí veřejných se starají zastupitelstvo obce a obecní
úřad, kde jsou poskytovány občanům mnohé služby. Jsou zde i matriční úřad, ohlašovna a stavební úřad, který vykonává činnost pro
šest obcí (Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov, Budišovice a Hrabyně).

ŠKOLSTVÍ
Školský areál je kompletně zmodernizován, všechny objekty prošly renovací včetně učeben a vybavení tříd na vysoké úrovni. Vzdělávání je poskytováno
především žákům
z Velké Polomi, ale
i mnoha okolních
obcí. Výuka probíhá v režimu 1. – 9. ročník. Ve škole jsou prostory využívány i pro mimoškolní aktivity včetně výuky hry na hudební nástroje
prostřednictvím ZUŠ Háj ve Slezsku. Pro výuku tělovýchovy slouží tělocvična a víceúčelová hala na školní zahradě. Škola je kapacitně naplněna, o 470 žáků se stará 70 zaměstnanců školy. Součástí školy je
mateřská škola Velká Polom a Horní Lhota. Personál školy, to nejsou
jen učitelé na ZŠ a MŠ, ale i asistenti pedagoga pro děti s nějakým
hendikepem, kuchařky, které vaří téměř 800 porcí jídel denně, uklízečky, vrátný, školník a administrativní pracovníci. Díky technickému
zhodnocení představuje majetek, který obec předala příspěvkové organizaci do zápůjčky, částku téměř 90 mil. Kč.

Upravili jsme i plochu nového hřbitova, aby byl dostupný
hendikepovaným jedincům, s posezením, stylovým osvětlením a dalším mobiliářem.

KULTURNÍ VYŽITÍ
Pro pořádání plesů, přednášek, divadelních vystoupení a dalších
kulturních aktivit slouží dva společenské sály – v kulturním středisku
a v nově rekonstruovaném objektu sokolovny. V centru obce na
návsi je čtenářům k dispozici veřejná knihovna, upravená bezbariérově pro přístup hendikepovaným. Tento objekt jsme odkoupili jako
Dům zahrádkářů a v roce 2013 modernizovali a upravili (za cca
3 mil. Kč) pro čtenáře, kterých je v současnosti okolo čtyř set. Obec
financuje mnohé další kulturní aktivity, především Dny obce, setkání
s jubilanty, nově i rozsvícení vánočního stromu, různá kulturní vystoupení, koncerty v kostele sv. Václava, z nichž nejvýznamnější jsou každoročně pořádané
koncerty v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Je
pro nás všechny velkou ctí, že náš kostel byl zapojen do tak věhlasné kulturní akce.

ZPRÁVA O STAVU VELKÉ POLOMI
ZDRAVOTNICTVÍ

Ambulance lékařů se nacházejí ve dvou objektech – v soukromém zařízení v ul. 9. května (obvodní a zubní lékař) a v objektu kulturního střediska, který jsme zrekonstruovali v roce 2006 a v přízemí
vytvořili prostory s bezbariérovým přístupem k ordinacím lékařů
(praktický, dětský a gynekolog), naproti pak prostory pro lékárnu.
Upravili jsme i parkovací plochu za objektem a vytvořili park pod
kostelem (10 mil. Kč).

SPORT
POŠTA
Sportovní areál ve východní části obce poskytuje možnosti sportovního vyžití na fotbalovém hřišti, vedle jsou tenisové kurty. Volejbal je možno hrát ve venkovním prostředí, ale i ve školní tělocvičně
a hale. Obě tato zařízení jsou nová – tělocvična byla rekonstruována, hala byla postavena v roce 2016. U sokolovny jsme vybudovali work out fitness zařízení. Cyklostezka, napojující naši obec na síť
cyklotras a stezek na Ostravsku, umožňuje i vycházky a z horizontu
krásný pohled do všech čtyř světových stran. Do této oblasti patří
i aktivity ochránců přírody, kteří mají základnu v tzv. Rybářské
baště u rybníků, kterou jsme před mnoha lety opravili do přijatelné podoby. I rybník u MŠ U Rákosníčka umožňuje tzv. sportovní
rybaření. Jezdecký klub Velká Polom pořádá na pozemku vedle fotbalového hřiště parkurové jezdecké závody.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ
Estetizace se dočkala některá místa, jako park pod kostelem,
prostor před novým hřbitovem, u křižovatky (směr Háj ve Slezsku).
Nově je osázen i středový ostrůvek, květinami jsme ozdobili plochu
před památníkem obětem 2. světové války na křižovatce na Plesnou, výsadba zeleně zdobí okolí sokolovny. Rekonstruovali jsme i rybník U Rákosníčka a jeho nejbližší okolí. Staráme se o tuto zeleň, ale
i o trávníky kolem cyklostezky, cest a kapliček. Všude s cílem, abychom to tady měli hezké a žilo se nám dobře. Upraven je střed obce
– vnikla nová náves, kterou Velká Polom nikdy v historii neměla.

Majetkem obce je rovněž objekt, ve kterém sídlí Česká pošta.
Budovu dříve využívali chovatelé. V roce 2003 byla rekonstruována
do podoby, která odpovídala požadavkům pošty – obsluhovala tehdy
dalších devět obcí. Ve srovnání s okolními obcemi má naše pracoviště pošty nadstandardní prostory i otevírací dobu.

BEZPEČNOST
V této oblasti je u nás také nadstandard – máme zde služebnu
Policie ČR, díky níž je míra kriminality v naší obci nižší než v okolních obcích. V roce 2015 jsme objekt zrekonstruovali, abychom si
tento stav udrželi a zároveň zajistili pro zaměstnance Policie ČR
slušné pracovní podmínky.
I naši hasiči zajišťují bezpečnost. Výjezdová jednotka je velmi
dobře vybavena technikou i ochrannými oděvy a pomůckami. Mají
tedy všechny podmínky pro plnění svých povinností a úkolů. Pro činnost Sboru dobrovolných hasičů jako spolku jsme upravili a opravili
tzv. Dům hasičů, který od roku 2012 mají naši hasiči celý k dispozici jako své zázemí, mimo jiné i k přípravě mladé generace v této
oblasti.
Mysleli jsme také na vyšší bezpečnost účastníků silničního provozu, především chodců. Tady jsou realizované projekty: přechod pro
chodce u základní školy včetně instalace semaforu, výstavba chodníků a středového ostrůvku, oprava stávajících chodníků s uplatně-
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ním principu bezbariérovosti s použitím slepecké dlažby pro
hendikepované občany, úprava parkovacích stání u nákupního střediska. Bezbariérové vstupy máme téměř do všech
obecních objektů, ať už je to pošta, knihovna, kulturní středisko
s ambulancemi lékařů a lékárnou, služebna Policie ČR, sokolovna –
vstup do restauračního zařízení a plošina pro přístup do společenského sálu. Také příjezd na oba hřbitovy je upraven i pro vozíčkáře.

PODNIKÁNÍ
V západní části katastru obce se nachází podnikatelský areál,
který obec získala na počátku století jako bývalý areál civilní obrany
Ministerstva obrany ČR. Mnohé objekty jsme zrekonstruovali, opraven je objekt vrátnice i okolní oplocení. Ve spolupráci s uživateli jsme
realizovali některé stavební úpravy (nová okna, nová vrata, topení,
úpravy vnitřních prostor). Celkově máme v našich objektech cca 40
smluvních partnerů. Spolupráce s podnikateli a jejich podpora spočívá jednak v přijatelné výši nájemného, jednak i v možnosti úhrady
technického zhodnocení objektů ze strany obce. Obec zajistila
strážní službu – celý areál je hlídán.

OBYVATELSTVO, SPOLKY
V roce 2018 překročil počet obyvatel obce Velká Polom číslovku
2000, stav k 1.1. byl 2043, z toho 18 cizinců. Patříme k obcím,
u kterých počet jejich obyvatel permanentně roste. Další postup tohoto trendu se dá očekávat po dokončení zástavby plánovaných lokalit v Mlýnku. V naší obci aktivně pracuje řada spolků, mnohé po
několik desetiletí (mezi nejstarší patří hasiči, myslivci a TJ), ale i některé nově založené, jako Klub seniorů a mnohé další, které se věnují dětem, přírodě apod. Obec podporuje spolkovou činnost jak
finančně (ročně vyčleňujeme z obecního rozpočtu částku 800 tisíc
Kč, kterou pak na základě žádostí rozdělujeme zájemcům), ale
i jiným způsobem – především tak, že spolkům za velmi vhodných
podmínek poskytujeme prostory v různých objektech. Již jsem se
zmínila, že našim hasičům jsme nechali k dispozici dokonce celý objekt v ul. Opavské (Dům hasičů), zrovna jako ochráncům přírody tzv.
Rybářskou baštu u rybníků.

FINANČNÍ SITUACE, MAJETEK
Obec Velká Polom hospodaří se svým majetkem velmi dobře,
tvrdí to mimo jiné i banky, které si obce hodnotí – jedná se o tzv. rating. Hodnota majetku obce představuje částku 246 miliónů Kč.
Z toho, jak jsem se zmínila výše, je 90 mil. hodnota majetku školského zařízení jako příspěvkové organizace obce. Do majetku obce
patří také 128 ha lesů a několik ha polí. Obec vlastní spoustu různých budov, které slouží podnikatelským účelům (proto cca 1/3 příjmů obce tvoří příjmy z vlastní činnosti – což je velmi pozitivní stav),
ale i pro různé služby, případně společenské aktivity, příp. v nich sídlí
spolky. Daří se nám velmi dobře získávat dotace – z různých zdrojů,
nejvyšší částky pak z EU. Na rekonstrukci ZŠ, sokolovny, tělocvičny
ZŠ, výstavbu tribuny, víceúčelového hřiště, mateřské školy U Rákosníčka jsme získali celkem téměř 100 mil. Kč. Další dotace jsme
čerpali z národních zdrojů (MF, MMR, MPO, SFDI) nebo Moravskoslezského kraje. Na kanalizaci, budovanou nyní, máme vyjednanou dotaci ve výši téměř 90 mil. Kč. Zadluženost obce: Současný
stav je takový, že máme finanční závazek ve výši 16,5 mil. Kč, a to
jen a jen z toho důvodu, že jsme úvěr na výstavbu sokolovny a rekonstrukci tělocvičny získali za tak vynikajících finančních podmínek, že všichni zastupitelé obce se shodli v názoru, že přijaté dotace
z ROP nevyužijeme na vrácení úvěru, jak jsme původně plánovali, ale
ponecháme jako rezervu na případné problémy při výstavbě kanalizace. Tento závazek představuje ve vztahu k majetku obce pouze

7,8 %. Předcházející úvěry na projekty z let 2010 – 2011,
kdy jsme rekonstruovali základní školu, vystavěli novou tribunu a novou mateřskou školku, jsme bez problémů splatili. Jen člověk, který této záležitosti vůbec nerozumí, může říkat, že
máme vysokou zadluženost.

KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY
Na území naší obce se nachází několik významných kulturních
nemovitých památek. Především objekty Římskokatolické farnosti –
kostel sv. Václava, který patří k nejstarším v regionu, a také farní
úřad. I s pomocí obce (jak finanční, tak administrativní) se podařilo
faru rekonstruovat, kostel má novou fasádu, opraven je i interiér
včetně varhan). Ve východní části obce se nachází torzo středověké
tvrzi a objekt bývalé sýpky – tu opravil před pár lety soukromý vlastník, a tak ji zachránil před absolutní zkázou. Bohužel zatím není využita tak, jak měl vlastník v úmyslu.
Kromě nemovitých památek máme na území obce několik kapliček, Božích muk a památníků, kterým taktéž věnujeme pozornost,
zrovna jako spoustě dalších drobných staveb a objektů. Finančně
podporujeme i farnost, naposledy při opravě kapličky V Hájku. Péči
věnujeme i oběma hřbitovům – starému u kostela sv. Václava a novému v severovýchodní části obce. Ten jsme zrekonstruovali v roce
2017 (3,7 mil. Kč), doplnili mobiliářem a vymezili plochy pro jednotlivé druhy hrobových míst.

ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCE
Působíme i na mezinárodní úrovni. Od května 2011 se úspěšně
rozvíjí česko-slovenská spolupráce s naší partnerskou obcí Dlhá
nad Oravou. Při vzájemných návštěvách si vyměňujeme zkušenosti
z mnoha oblastí, ale dobré vztahy navázaly i některé spolky. Podařily se nám i některé menší společné projekty. Doufáme, že toto přátelství bude nadále pokračovat a vztahy se budou dále rozvíjet.
Neboť platí: přátelství a lásky není nikdy dost.

INVESTICE
K největším patří především investice do školského zařízení:
starší části základní školy v r. 2005 (15 mil. Kč), novější části v roce
2010 (21 mil. Kč), tělocvičny v r. 2015 (6 mil. Kč), víceúčelového
hřiště v r. 2010 (4 mil. Kč) a mateřské školky v r. 2011 (27 mil. Kč),
poté zastřešení hřiště v r. 2016 (6 mil. Kč). Taktéž výstavba tribuny
v r. 2010 (8 mil. Kč), rekonstrukce sokolovny v r. 2015 (23 mil. Kč),
realizace nové návsi v r. 2017 (7 mil. Kč) a oprava objektu Policie
ČR v r. 2015 (5 mil. Kč). V současnosti realizujeme výstavbu splaškové kanalizace s dostavbou ČOV pro 3.200 EO za cca 133 mil.
Kč bez DPH.
Vážení spoluobčané, pokusila jsem se o komplexní pohled
na naši obec z mnoha úhlů pohledu a také logicky o rekapitulaci naší činnosti za posledních několik let. Pro připomenutí
všem, kteří si možná pamatují původní stav, ale i pro naše
nové spoluobčany, aby věděli, že ještě před pár lety by zde
nenašli mnohé z toho, co dnes bereme všichni jako samozřejmost. Celé ty roky jsme odstraňovali ty nejzásadnější problémy, které byly zřejmé na první pohled, a ty, které vás trápily
a na které jste upozorňovali – špatný technický stav téměř
všech objektů v majetku obce, estetizace veřejných prostranství, bezbariérovost a bezpečnost. Přeji nám všem, aby rozkvět naší obce pokračoval i v letech budoucích – vyžaduje to
však mnoho energie, elánu, odvahy a zodpovědného přístupu.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

3

NĚCO MÁLO Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
projev starostky na oslavách 730. výročí první zmínky o obci
Vážení přítomní, milí hosté,
kulatá výročí významných událostí bývají
tradičně v rodinách, ve spolcích i obcích podnětem k oslavám, ke vzpomínání na léta již
uplynulá a k prognózám let budoucích.
Přemýšlela jsem, jak mohu pár větami obsáhnout minulost dlouhou 730 let a historii
naší obce.
Není to úkol snadný, neboť historie naší
obce je dlouhá a bohatá. Obec vždy plnila
a dosud plní významnou roli v našem regionu. Není zde prostor na to, abychom vzpomněli na všechno a všechny, kteří nějakým
způsobem ovlivnili vývoj a život minulých generací i současníků. Je však třeba se k historii vracet, navázat na staré hodnoty a s vděkem
vzpomínat na naše předky, na všechno, co vykonali, co nám zanechali a z čeho máme dodnes užitek.
Téměř každá obec si uchovává legendu
o svém původu, nejinak je to v našem případě. Vraťme se tedy o víc jak 730 let
zpátky, kdy se nad tímto místem vznášel
duch věčného pokoje, kde v korunách pralesa se snoubil vítr se zpěvem ptactva a ve
stínu stromoví se bez bázně proháněla divoká zvěř. I zde však postupně zasáhla lidská ruka, národy východních a severnějších
krajin si začaly pozvolna přivlastňovat kraj
liduprázdný. A příroda sama jakoby chtěla
pomoci těmto novým usedlíkům v mýcení
lesů. Přišla hrozná bouře, prudká vichřice
vylámala z kořenů staleté stromy a velkou
část lesa vyvrátila. Okolní obyvatelé použili
tyto klády ke stavbě svých příbytků a založili na vymýceném pozemku osadu, kterou
nazývali Velký Polom.
Připomeňme si atmosféru té doby.
V zemi panovalo bezvládí a velká hrabivost
šlechty. Zbylá část Přemyslovců se usadila
na Opavsku, kde už existovala řada osídlených míst.
Veškerá půda, která byla získávána dalším kácením lesů, patřila panovníkovi,
šlechtě a církvi, vesnice vlastnili bohatí feudálové, na polích se pracovalo bez nároku
na odměnu, veškerá úroda patřila panovníkovi. Vedle šlechty začal vznikat stav rytířský, duchovenstvo a kněží s mnichy, kteří
pomáhali upevňovat moc panovníka.
O správu obcí se starali rychtáři a fojtové, ustanovení panovníkem. Vznikala nová
řemesla, kovářství a kolářství, včetně obchodování. Obyvatelstvo se stěhovalo do
osad trhových a farních. Naši vesnici
vlastnil feudál Vikart, není však známo,
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zda ji vybudoval či převzal a podmanil si ji.
Dá se však předpokládat, že naše obec byla
založena mnohem dříve,
neboť zdejší farní kostel
je zasvěcen sv. Václavovi
– slavné postavě historie
českých dějin, k tomu
udělovali souhlas sami
Přemyslovci, kteří vládli
v období let 896–1306.
První zmínka o samotné obci Velká Polom
pochází z 15. května
1288, kdy se v latinských zápisech o majetku
pro
klášter
Hradisko u Olomouce hovoří o jakémsi Wikhardu z Polomi, který je považován za předka
rodu pánů Donátů z Velké Polomi.
Název obce se postupně měnil od původního de Polom, následně de Magno
Polom, Gross Polom, na Welkey Polomie,
Gross Pohlen, pagus Magnapoloma, dominii
Magno Polomensis, Gross Pohlom, Velký
Polom až po současné jméno Velká Polom.
Název vznikl s největší pravděpodobností
jako následek polomu – tedy lesa poškozeného větrem a sněhem. Zlomený strom má
proto obec ve svém znaku jako tzv. mluvící
znamení.
Obec sdílela osudy od prvopočátku až do
konce feudalismu s místním šlechtickým sídlem. Jedná se o původní vodní tvrz, postavenou koncem 13. století, chráněnou ve své
době hlubokým a širokým vodním příkopem.
Není pochyb o tom, že je to velmi významná
památka, v regionu Slezska unikátní. Ve své
historii prošla několika etapami stavebních
úprav, postupně se stávala majetkem mnoha
šlechtických rodů. Součástí každého feudálního sídla bylo hospodářské zázemí. V případě tvrze je to dosud dochovaná sýpka, jejíž
počátek se odhaduje na 16.–17. století.
V období let 1288–1918 drželo obec samotnou deset feudálních rodů, z toho nejdéle
Donáti, Pražmové a Wilczkové. Všichni drželi
ochrannou ruku i nad další významnou stavbou – kostelem a ohradní hřbitovní zdí. Financovali přístavby, opravy, darovali zvony
a jiným způsobem se zasadili o to, aby byl
kultivován život lidí v obci a jejím okolí. Kostel spolu s ohradní hřbitovní zdí je evidován
jako kulturní nemovitá památka.
Tento náš prostý a současně mimořádný

kostel je zasvěcen svatému Václavu a klidně
můžeme říct, že historie obce je i historií tohoto krásného svátečního místa. Řeknu tedy
pár slov o něm a farnosti. Vypůjčím si zde několik údajů z článku, který zpracoval náš
občan a patriot pan František Kopřiva. Původně farnost tvořilo celkem 23 vesnic: Budišovice, Čavisov, Dobroslavice, Dolní Lhota,
Horní Lhota, Hrabyně, Chabičov, Klimkovice,
Krásné Pole, Kyjovice, Lagnov (u Klimkovic),
Martinov, Mokré Lazce, Plesná, Polanka, Poruba, Pustkovec, Smolkov, Svinov, Třebovice,
Vřesina a Zbyslavice. A samozřejmě Velká
Polom.
V pozdějším období, kdy vznikaly další farnosti, se počet obcí snižoval a v současnosti
tvoří farnost obce Velká Polom, Horní a Dolní
Lhota a Čavisov.
Objekt kostela, jak jej známe v současnosti, byl stavěn po etapách. K původní kapli
z kamene byla v roce 1589 přistavěna
střední část lodě kostela – za panování Hukovských a Pražmů ve Velké Polomi. V roce
1741 přistavěl rod Wilczků současnou věž
kostela, 1782 byla vystavěna farní budova,
1842 malá kostelní věž se sanktusovým zvonečkem, 1857 hřbitovní zeď a 1859 bylo vybudováno oratorium se sakristií – odděleným
místem, určeným pro panstvo nebo řeholníky,
se samostatným přístupem. V r. 1645 se na
naší faře začaly vést matriční zápisy, a to v latinském jazyce. Jsou to údaje o narozeních,
úmrtích, křtinách i uzavírání manželství.
Ke kostelu patří i stejně starý hřbitov.
Byli na něm pochováváni všichni zemřelí
z celé široké farnosti. Na hřbitově stojí prastará lípa – památný strom, která několik
staletí poskytuje v parném létě stín všem,

kteří přijdou na hřbitov za svými blízkými či
jen tak v klidu pobýt a zamyslet se nad pomíjivostí života.

lasti školství, historii lihovaru a zmínit mnohá
další fakta, ale nechci vás zahltit přemírou informací.

V okrajové části obce máme tzv. nový
hřbitov, který je užíván od roku 1987. V roce
2004 byl vysvěcen bývalým farářem, P. Petrem Eliášem. Ještě jeden údaj: jen od roku
1508 až po dnešek se v naší farnosti vystřídalo 28 farářů a 48 kaplanů.

Jen připomenu jména několika významných osobností, které zde žily nebo působily
– ať už to byl Pater Kazimír Tomášek, malíř
Valentin Držkovic, MUDr. Bohumil Štípal, Ing.
Leopold Drozdek či Prof. Ludvík Novák.
Mohla bych uvést spoustu dalších jmen – na
všechny jmenované i nejmenované bychom
měli dnes vzpomenout, ti všichni jsou naší
součástí. Nebýt jich, dnes bychom tady
zřejmě neseděli a nevzpomínali.

V historii každé obce jsou etapy rozmachu, budování a euforie, ale také údobí strachu, bídy a bolesti. To jsou především léta,
kdy postihly naše předky různé epidemie, ať
už moru, chřipky, neštovic nebo cholery,
v kronikách jsou zaznamenány taktéž přírodní živly. Ale největší škody způsobují
válečné vřavy. Různé armády táhly obcí
a pustošily ji. Především poslední, 2. světová
válka, způsobila nezměrné škody. Téměř
žádné obydlí nebylo uchráněno, ve většině
rodin oplakávali své mrtvé. Přes všechno trápení a bolest je člověk schopen znovu vstát
a bojovat. A přichází zase období budování,
nové nápady, vynálezy a objevy. Ani Velkou
Polom ony zvraty neminuly a nenechaly ji
lhostejnou.

To bylo několik slov o dávné historii. Té
mladší se věnovat příliš nebudu, protože
všichni vidíte, co všechno se nám podařilo
v nedávných letech postavit, modernizovat,
estetizovat. Je třeba si uvědomit, že jsme

obec bohatá – máme vše, co potřebujeme
k životu – výbornou polohu i dobrou dopravní
dostupnost do krajského města, které nám
všem poskytuje další potřebné služby.
Děkujeme všem, kteří už mezi námi dávno
nejsou, ale i všem současníkům, kteří svým
úsilím a pílí dovedli naši obec tam, kde dnes
je. Můžeme být hrdi na sebe i na místo, kde
žijeme. Uvědomme si, jak je tu krásně.
Važme si všeho – především pak, že žijeme
ve střední Evropě, v České republice, v míru
a bez válečných konfliktů.
Přeji občanům celé farnosti i vám všem
šťastnou budoucnost.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

Po osvobozovacích bojích začala usilovná
snaha o obnovu. Pamětníci tvrdí, že nikdy nebyli lidé tak sjednoceni ve svém úsilí jako
tehdy. Budovaly se potřebné objekty, obecní
úřad, pošta, hasičská zbrojnice, obnovil se
starý a vybudoval nový vodojem s napojením
na Kružberk, postaveny byly hřiště a sokolovna, nové nákupní středisko a telefonní
ústředna, komplex JZD, rekonstruovaly se
objekty, aby sloužily obecním potřebám,
včetně kanalizace, komunikací, vzniklo nové
autobusové stanoviště. Byly založeny spolky
a různá občanská sdružení, které vyvíjely činnost ve prospěch občanů. Mnohé z nich působí dodnes.
Ještě něco málo o správě obce. Do roku
1848 bývala správa obcí rozdílná, neexistoval jednotný řád. V každé obci byl ustanoven
fojt nebo rychtář, jmenován obecní hromadou nebo vrchností dočasně nebo doživotně.
Byl prostředníkem mezi pány a poddanými.
Vybíral daně, dohlížel na pořádek. Prvním dochovaným je záznam z roku 1492 – fojtem
byl Jan Tichý. Základy obecní samosprávy
byly položeny po r. 1848, kdy bylo zrušeno
poddanství. Po roce 1848 řídilo obec obecní
zastupitelstvo v čele se starostou – burgmistrem. Od roku 1857 se na postu starosty
obce vystřídalo 28 lidí, zpočátku to byli většinou sedláci, později zástupci politických
stran. V prvních volbách v nové Československé republice v r. 1919 byl zvolen Augustin Tešnar. Zajímavostí je i fakt, že tuto
významnou funkci nyní poprvé v historii obce
zastává žena.
Mohla bych zde dále popsat vývoj v ob-
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Vážení spoluobčané, toto vydání obecního
zpravodaje Bumerangu je poslední v tomto
volebním období.
Je to neuvěřitelné, ale čtyři roky utekly
jako voda a vždy, když něco končí, tak
máme tendenci dané období nějakým způsobem hodnotit, bilancovat. Proto ani já nebudu výjimkou a rád se s vámi podělím o mé
„zážitky“ ve funkci místostarosty obce.
Nebudu bilancovat, co se všechno povedlo či nepovedlo, nebo
co se všechno vybudovalo či nevybudovalo. V tom si soudný člověk
udělá názor sám, pro připomenutí se o tom ostatně dočtete i na jiném
místě v tomto čísle zpravodaje. Já se zaměřím spíše na mezilidské
vztahy a vazby, které z toho vyplývají, a jak je vnímám já.
Když jsem byl na podzim v roce 2014 zvolen naším zastupitelstvem místostarostou obce, uvědomoval jsem si velmi dobře náročnost a nesmírnou zodpovědnost, která z této funkce vyplývá.
K tomuto poznání mě přivedly zkušenosti, které jsem načerpal za
posledních osm let ve funkci zastupitele obce a zároveň člena Rady
obce. Jinými slovy jsem za toto období patřil mezi pět nejlépe informovaných lidí v obci a zároveň nesl spoluzodpovědnost za veškerá
rozhodnutí v obci v rámci svých pravomocí. Myslel jsem si naivně, že
toho již hodně vím a umím. Bohužel nebo bohudík každodenní práce
na obci mě brzy vyvedla z tohoto omylu. Co všechno musí denně
řešit nebo zajišťovat starosta nebo místostarosta obce, to je úplně
jiný level, o kterém ví pouze ten, kdo si to zažil nebo zažívá na vlastní
kůži. To je na hony vzdálené představám například zastupitele obce, který přijde jednou za čtvrt roku na zasedání zastupitelstva, nebo představám běžného občana,
který na toto zasedání ani nedojde.
Když jsem začínal ve funkci místostarosty, dostal jsem
od mnohem zkušenější kolegyně mimo jiné jednu velmi
dobrou radu a zároveň varování, která zněla asi takto, cituji: „Ani netušíš, kolik nepřátel v této funkci získáš!"
Vůbec jsem netušil, o čem mluví, nebo co tím míní. Vždyť
já, optimistický a komunikativní člověk, nemohu přece mít
nějaké nepřátele! Dnes už to vím velmi dobře a musím
přiznat, že měla pravdu, a to dokonce stoprocentní. Stačí
pouze hájit zájmy obce a „nepřátelé“ přibývají. Ale abych
nebyl tak tajemný, obecný, a tím i nečitelný, dám příklad.
Když za mnou přijde občan, který chce například vyřešit
nějaký svůj problém se sousedem, a já mu vysvětlím, že
to není v kompetenci vedení obce, ale že se má obrátit na
přestupkovou komisi, v ten okamžik jsem člověkem, který
mu nechce pomoci, a mnoho sympatií tím asi nezískávám. Jako další příklad uvedu situaci, když občan chce
něco vybudovat nebo upravit na náklady obce a když mu
vysvětlím, že je to pouze v jeho zájmu a proč by to měla
financovat obec z prostředků nás všech, tak to se stávám už nepřítelem. A když někomu, nedej bože, „sáh21.
neme“ na nějakou relativní výhodu, např. snížíme četnost
vývozu popelnic nebo nedodáme navíc biopopelnici na
trávu, abychom dodrželi podmínky definované v obecně
závazné vyhlášce, nebo neodhrneme okamžitě sníh před
jeho domem, tak to máme splněné předpoklady se vším
všudy pro definici „úhlavní nepřítel“. S délkou funkčního

období počet „nepřátel“ přibývá a vy si zákonitě musíte
časem položit otázku, stojí mi to za to? A potom existuje
druhá varianta, hlavně slíbit, moc toho nedělat, abychom
pokud možno nic nezkazili, možná i někdy občas něco
malého dát a nechat se nést na vlně popularity.
Vyhodnotit a odpovědět si na tuto otázku musí každý
sám. Je to opravdu někdy velmi těžké po takových „výživných“ debatách nabrat sílu a elán do další práce, ale
pořád si myslím, že máme co v naší obci řešit a vylepšovat a že stojí za to bojovat v první linii čestně a férově.
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POSTŘEHY MÍSTOSTAROSTY
Jak mnozí z vás víte, rád a dost často cestuji. Na svých cestách
doma i v zahraničí velice pečlivě sleduji jednotlivá navštívená místa
a zákonitě porovnávám. Došel jsem k jednoznačnému závěru, který
mi nikdo nevyvrátí (i když s ním nemusí všichni souhlasit), že se v naší
republice, potažmo v naší obci máme skutečně dobře. Po materiální
stránce nám skoro nic nechybí, ale v čem jsme tak trochu „duševní
chudáci“, tak to jsou mezilidské vztahy. Věčná nespokojenost se vším,
vždy a za každou cenu, závist, pomlouvačnost, nepřejícnost a další
negativní vlastnosti, jako by rostly a bujely závratnou rychlostí. Kéž by
se i v naší obci našlo více životních optimistů, kteří by pomohli tento
negativní trend vnímání každodenní reality zvrátit. Protože dobré
slovo, pochvala, poděkování, kamarádské a přátelské vztahy, to jsou
hodnoty, pro které stojí za to každodenně „bojovat". Vždyť ten náš
lidský život je tak krátký, tak si ho pojďme užívat co nejvíce.
Závěrem mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem, kteří mi
pomáhali a podporovali mne v tomto volebním období – v čele s paní
starostkou, dále členům Rady obce, všem zastupitelům obce, zaměstnancům obecního úřadu, všem zástupcům společenských organizací a spolků a také vám občanům.
Na úplný závěr nám všem přeji šťastnou ruku při říjnových komunálních volbách.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce

- 24. ledna 2019 denně 9.00 - 18.00 hod.

VÍTE, ŽE VLASTNÍME ROZSÁHLÝ PODNIKATELSKÝ AREÁL?
Poměrně málo našich občanů ví nebo alespoň tuší,
že součástí katastru naší obce je i podnikatelský areál
v ulici Hradská na trase směrem k lyžařskému vleku na
Vaňkově kopci v Horní Lhotě. Tento areál bývalých
skladů CO (civilní obrany) byl Ministerstvem obrany ČR
v roce 2000 pro nepotřebnost pro státní správu bezplatně předán obci. Od té doby se píše novodobá historie tohoto areálu v režii naší obce.
A protože je to místo, které není občanům příliš na
očích, pokusím se vám ho trochu přiblížit a objasnit, co se
tam vůbec děje. Pro vaši představu o velikosti areálu uvedu
několik technických údajů. Celý areál je oplocen a má rozlohu cca 41 000 m2, z toho je téměř 9 000 m2 zastavěné
plochy, kterou tvoří celkem 13 budov a požární nádrž.
Jedna budova je třípodlažní, dvě budovy jsou dvoupodlažní
a ostatní jednopodlažní. Ve vícepodlažních budovách se
nacházejí místnosti o rozlohách od 30 m2 až po 150 m2,
v jednopodlažních budovách je možnost rozměr potřebné
Musím zde zdůraznit, že veškerá činnost související s provozem tohoto
plochy variabilně přizpůsobit potřebám nájemců. Celková dispoziční ploareálu (mimo zajištění ostrahy objektu) je zajišťována pouze vedením
cha k pronájmu je cca 10 500 m2.
Jak jsem naznačil v názvu tohoto čánku, celý areál je využíván k pod- obce a obecními zaměstnanci. Začíná to získáváním nových potencionikání – vykonávání jejich činností v samotném areálu nebo ke sklado- nálních nájemců včetně vzájemné komunikace, pokračuje zajištěním přívání materiálů, zboží, případně k parkování zemědělské a přepravní padných investic, oprav a údržbou včetně administrativního zabezpečení
techniky. V současné době zde působí cca 40 firem. Kapacita je napl- (nájemní smlouvy, předávání a přejímání pronajatých prostor, fakturace,
něná na cca 95 %. Rozloučili jsme se s nespolehlivými a nezodpověd- výběrová řízení atd.). Z výše uvedeného vyplývá, že je to skutečně časově
nými nájemci a podařilo se je nahradit novými. Všichni stávající nájemci náročná činnost, která zabírá nezanedbatelnou část fondu pracovní doby.
Předchozími řádky jsem se snažil vám trochu přiblížit problematiku
plní své závazky a my se jim snažíme také vycházet maximálně vstříc,
zkrátka vytváříme oboustranně výhodný a spokojený obchodní vztah této poněkud méně známé lokality naší obce. Je toho třeba skutečně
mnoho k zajištění chodu tak rozsáhlého areálu, je toho ještě také mnoho
Obec – Nájemce.
Takto obsazený areál přináší pochopitelně ekonomický efekt pro k vylepšení v příštím období. Proto věřím a pevně doufám, že nastolený
obec. Není bez zajímavosti, že za dobu od roku 2010 byl čistý zisk z to- trend současného vedení obce bude novým vedením obce zachován
hoto areálu do obecního rozpočtu cca 11,5 mil. Kč, což, jak všichni jistě a bude pokračováno v revitalizaci tohoto areálu i v příštím období. Čekají
uznáte, není zanedbatelná částka. Toto číslo by mohlo být samozřejmě zde ještě zajímavé výzvy, např. oprava budovy bývalé kotelny, pokračování
vyšší, ale aby byl takto naplněn areál, musí na druhé straně obec taky v zateplování objektů, zejména vícepodlažních budov včetně výměn oken
něco investovat. Za stejné období, tzn. od roku 2010 jsme investovali a dveří, postupné rekonstrukce elektrorozvodů atd. I přes tyto zatím necca 7,5 mil. Kč do různých oprav a vylepšení, abychom udrželi či zlepšili realizované úkoly a výzvy má náš podnikatelský areál dle mého názoru
potenciál do budoucna, a to nejen ekonomický, ale i společenský (podpodmínky pro stávající i budoucí nájemce.
Pro informaci uvedu ty největší opravy a investice, které jsme reali- pora podnikání, zaměstnanosti). S tím souvisí i propagace naší obce.
zovali v posledních letech. Jedná se především o nákup trafostanice Věřme, že tomu tak bude i nadále!
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce.
a s tím souvisejících pozemků pro posílení elektrického příkonu, provedeny byly oprava a zateplení vrátnice,
oprava oplocení přední části areálu, oprava
oplocení východní části, generální oprava
Firma
ve Velké Polomi příjme pracovníky
střechy objektu čp. 501 (2 650m2), výměna
na tyto pozice:
všech osvětlovacích těles veřejného osvětlení v areálu, rekonstrukce a zateplení ob•
Operátor CNC strojů – ohraňovací lisy pro provoz
jektů čp. 499 a čp. 507 (dotace MMR),
kovovýroby
technické zhodnocení budovy čp. 506 (vý•
Stříkač práškových barev
měna oken, topení), grafické označení všech
•
Pracovník pro provoz stolárny
objektů včetně orientační mapy areálu s přehledem nájemců atd. Další postupné tech•
Pracovník expedice – kvalitář
nické zhodnocení objektů je realizováno
•
Obchodní asistentka
převážně prostřednictvím nájemců (zápočty
Výhodné platové podmínky, benefity, atd. Pozice jsou
oproti nájmu). Dále probíhaly drobné opravy
vhodné
i pro ženy.
střech, nákladových ramp, podlah, elektro, praHledáme i brigádníky na zkrácený úvazek – vhodné pro
videlné revize výtahů, malování atd. Nemalé finanční prostředky si vyžaduje i zajištění ostrahy
studenty a důchodce.
celého areálu (v současnosti zajišťuje na základě
výběrového řízení firma IPO SECURITY s.r.o.), dále
Bližší informace na www.zkdesign.cz/cs/kariera nebo na
sekání trávy, křovin a bezpečnostní ořezy stromů,
tel. čísle 553 770 252
v zimním období úklid sněhu a posyp komunikací,
úklidové služby sociálních zařízení a společných
prostor a další drobné údržbářské činnosti.
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TRETÍ SPOLOČNÝ PROJEKT NA PRAHU ÚSPEŠNOSTI
Partnerstvo medzi obcami Velká Polom a Dlhá nad Oravou počas siedmych rokov existencie má za sebou množstvo rôznorodých podujatí
na oboch stranách hranice. Sú vytvorené pekné podmienky na priatelenie v rôznych oblastiach života oboch obcí a je len na zástupcoch jednotlivých spolkov, či organizácií, ako ponúknutú možnosť využijú.
Začiatkom roku sme spoločne pripravili cezhraničný projekt s názvom
„Výmena skúseností v športovej a kultúrnej oblasti“, na ktorý sme požiadali o dotáciu v rámci 1. výzvy Fondu malých projektov.
V oravskej obci Dlhá nad Oravou je tak, ako vo veľkej väčšine obcí
Oravy, športom číslo jeden futbal. Futbalový oddiel bol založený v roku
1959 a futbal organizovane začali hrávať v roku 1960, keď nadšenci založili nový spolok s názvom Telovýchovná jednota Sokol. Na ploche vedľa
rieky Oravy, ktorú si usilovnými rukami upravili, postavili futbalové ihrisko,
kde hrávali priateľské zápasy s okolitými obcami. Keďže sa im v zápasoch darilo a futbal pritiahol aj množstvo divákov, rozhodli sa v roku 1960
prihlásiť do súťaže. V roku 2019 si pripomíname 60. výročie vzniku Telovýchovnej jednoty v Dlhej nad Oravou, ktorá v súčasnosti zastrešuje
štyri futbalové družstvá – muži, dorast, starší a mladší žiaci. A práve jedna
časť cezhraničného projektu je zameraná na výmenu skúseností medzi
futbalovými oddielmi vo Velké Polomi a Dlhej nad Oravou.
Druhou oblasťou projektu sú seniori. Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Dlhej nad Oravou si v roku 2018 pripomína 15.
výročie svojho vzniku. Dlhánski seniori sú aktívni v rôznych oblastiach života obce a nápomocní pri organizovaní obecných podujatí. Výmena skúseností medzi organizáciami, ktoré zastrešujú seniorov, môže významne
obohacovať život v oboch obciach.
Dňa 28.8. 2018 sme dostali oficiálnu informáciu z 2. zasadnutia Regionálneho výboru Fondu malých projektov, ktoré sa konalo 31.07.2018,
že naša žiadosť o NFP bola odporučená na schválenie. Celkové náklady
na projekt sú vo výške 12 965,06 €, z ktorých je až 95 % hradených
z európskych zdrojov a z rozpočtu Slovenskej republiky. Tento, už v poradí tretí, spoločný projekt bol podaný aj vďaka ústretovosti starostky
obce Ludmily Bubeníkovej a jej zástupcu Emila Chudobu, za čo im veľmi
pekne ďakujem v mene organizácií, pre ktorých je tento projekt pripravený.
Ing. Ján Kamas,
starosta obce Dlhá nad Oravou

Seniori z Dlhej nad Oravou na okresných športových hrách.

Futbalový dorastenci Dlhej nad Oravou, ktorí si vo futbalovej sezóne
2017/2018 vybojovali postup do III. ligy.

ČINNOST SRPŠ PŘI ZŠ VELKÁ POLOM V ROCE 2018
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom podporuje smysluplné
trávení volného času dětí Základní školy Velká Polom. Členové výboru
spolku připravují pro žáky základní školy mnoho mimoškolních akcí, které
v dětech podporují pohybové aktivity, zdravou soutěživost a rozvíjí kontakty mezi nimi mimo vyučování. V únoru byl pro děti 1. až 4. třídy základní
školy zorganizován maškarní rej, na který navázala diskotéka pro žáky 5.
až 9. tříd ZŠ. Na jaře proběhlo sportovní odpoledne pro všechny žáky ZŠ
na téma Velkopolomská zimní olympiáda. Za horkého odpoledne si účastníci mohli netradičním způsobem vyzkoušet disciplíny ze zimních olympijských her. Dětský den byl letos tematicky věnován významnému výročí –
730 let od první zmínky o Velké Polomi. Děti si mohly ověřit své znalosti
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z historie i ze současného dění v obci.
Jaké plány má výbor SRPŠ do konce roku 2018?
Spolek rodičů finančně podpoří plánovanou drakiádu, která se uskuteční
v rámci výuky I. stupně. Dále se všichni žáci mohou těšit na podzimní diskotéku. Doufáme, že i nadále se bude dařit všechny plánované akce uskutečnit. Rádi do svých řad přivítáme i další rodiče, kteří nám s jejich realizací
chtějí pomoci.
Spolek rodičů děkuje za finanční podporu Obci Velká Polom a všem
sponzorům.
Za Výbor SRPŠ
při ZŠ Velká Polom
Zuzana Coufalová

HISTORIE VČELAŘSKÉHO SPOLKU
To, že jsou včely velmi důležitou součástí přírody a že zajišťují opylování rostlin a tím produkci
semen a plodů, se děti učí již ve škole. To, že včelaři jsou tady již od středověku, snad také hodně
lidí ví, ale že 99% včelařů v České republice sdružuje Český svaz včelařů, z.s., asi mnoho lidí neví.
I včelaři v našich obcích jsou členy tohoto svazu.
Proto se Vám pokusíme nastínit historii a současnost našeho spolku.
V roce 1907 byl založen včelařský spolek
s názvem „Včelařská besídka pro Velkou Polom
a okolí“. Zakládajícími členy byli př. Tlolka, Myslivec, Drozdek, Honajzer, Furmánek, Držkovic
z Velké Polomi, Šimoš, J. Urbánek, Fr. Švidrnoch,
A. Švidrnoch z Dolní Lhoty a J. Míček z Horní
Lhoty. Původní záznamy o založení spolku nejsou
bohužel k dispozici, teprve od roku 1914 vedl si
Př. Fr. Švidrnoch z tehdejší Malé Lhoty č.p. 20
krátké záznamy. V období 2.
světové války byly české spolky
zrušeny a včelaři byli organizováni v německém spolku v Kyjovicích. V červnu 1945 byla
činnost včelařského spolku obnovena, a to pro obce Velká
Polom, Horní Lhota, Dolní
Lhota, Čavisov a Krásné Pole.
Od roku 1959 již byla vedena

kronika našeho spolku. Spolek měl 103
členů, kteří chovali 497 včelstev. V šedesátých letech se stabilizoval počet včelařů
a narůstal počet chovaných včelstev – počet včelařů byl vždy kolem devadesáti a ti chovali od 400
do 600 včelstev. Od roku 1978 organizuje náš
spolek již jen včelaře z obcí Velká Polom, Horní
Lhota, Dolní Lhota a Čavisov. V devadesátých letech docházelo postupně k úbytku včelařů a samozřejmě i včelstev. Včelaři nám stárli a nová
generace nebyla k dispozici. Na konci devadesátých let bylo ve spolku 54 členů s průměrným
věkem 65 let, kteří vlastnili 345 včelstev. Na začátku nového milénia docházelo postupně ke stabilizaci a částečné obnově spolkové činnosti.
V roce 2017 jsme oslavili 110 let od založení včelařského spolku.
V posledních letech došlo postupně ke změnám v členské základně, vztahu jednotlivých obcí
k našemu spolku, kdy nás obce podporují a pomáhají vytvářet podmínky pro
úspěšné včelaření. Jednotlivé
obce nám pomáhají v rámci
svých možností a poskytují
nám dotace na léčení včel
a racionalizaci této činnosti,
bez které by možná včely
byly na ústupu. Díky těmto
dotacím můžeme pro naši
činnost používat novější tech-

nická zařízení, která pomáhají léčení zefektivnit.
Například od obce Velká Polom jsme v letošním
roce obdrželi dotaci na nákup kompresoru s benzínovým motorem, který nám pomůže při léčbě
včel aerosolem v zimních měsících, za což samozřejmě velice děkujeme. V současné době má
náš spolek 42 členy s s průměrným věkem 56
let vlastnící 450 včelstev. V obci Velká Polom je
to 11 včelařů se 128 včelstvy, kteří se svědomitě
o tato včelstva starají.
Včelaři ovšem nežijí jen svými včelami, ale snaží
se rozšiřovat povědomí o včelách a včelaření mezi
spoluobčany. Proto v loňském roce zorganizovali
MEDOBRANÍ v Dolní Lhotě,v rámci kterého připravili soutěže a vzdělávání pro děti i dospělé.
Dle ohlasů se akce povedla, a proto jsme se rozhodli pravidelně ji opakovat a v letos jsme s touto
akcí zavítali do Horní Lhoty.
Petr Hahn

Ve dnech 13. až 23. srpna 2018 proběhl,
jako každoročně, tábor pro mentálně postižené
v Čekyni nedaleko Přerova. Tábor je pořádán
neziskovou organizaci SPMP Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem.
Program tábora byl plný pestrých aktivit a zážitků. Klienti se mohli radovat z návštěvy profesionálního artisty, zatancovat si na živou muziku
nebo shlédnout vystoupení aquabell v podání
vedoucích.
V sobotu 18. srpna na ně ale čekalo jedno

přemístili do areálu tábora, kde hasiči předvedli
výzbroj požární techniky. Táborníci si mohli vyzkoušet hasičské přilby a prohlédnout si interiér
hasičského vozu. Vyzkoušeli si také práci s hadicí pro vysokotlaký proud. Nejlepší zábava pro
ně však přišla v momentě, kdy se hadice chopili
profesionálové a vytvořili pomocí proudnice
mlhu z vody. Klienti v ní celí mokří pobíhali sem
a tam s dětskou radostí. Po vydatném obědě
a odpoledním klidu skočili všichni do bazénu, kde se mohli osvěžit a načerpat síly
na připravovaný hasičský kurz. Táborníci
skládali zkoušku ve třech disciplínách, ve
kterých ukázali svou zdatnost, rychlost a sílu
– jako praví hasiči.

N AŠI HASIČI V Č EKYNI
z největších překvapení. Při procházce lesem
narazili na požár. Pro přísný zákaz rozdělávání
ohně ve volné přírodě kvůli dlouhodobému
suchu pojali vedoucí ukázku zásahu kreativně.
Hned poté, co klienti zahlédli nebezpečí požáru,
jeden z vedoucích dělal, že volá na linku 150. To
byl signál pro výjezd
jednotky
Sboru
dobrovolných hasičů z Velké Polomi.
Členové
JSDH
Jiří Vrbka, Luděk
Neuwirt a Petr
Vandlíček zvládli boj
s přírodním živlem,
který uhasili během
pár vteřin. Nadšení
přihlížejícího davu
se projevilo hlasitými ovacemi.
Kolem 10. hodiny ranní se všichni

Po příjemně stráveném dni se hasiči s táborem rozloučili. Zanechali v klientech spoustu nevšedních dojmů, o kterých si vyprávěli ještě další
dny. Věřím, že i ve členech jednotky tato zkušenost s prací mezi mentálně postiženými lidmi zanechala mnoho kladných pocitů. Za tyto
výjimečné chvíle děkujeme jednotce dobrovolných hasičů a především Obecnímu úřadu ve
Velké Polomi pod vedením paní starostky Ing.
Ludmily Bubeníkové, který tuto akci umožnil.
Martina Boleslavská
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DĚKUJEME

Mobilní hospic
Strom
života
z Nového Jičína
pomáhá svým klientům již čtvrtým rokem. Vznikl na
základě osobní zkušenosti, silného prožitku v rodině spoluzakladatelky hospice. Začátky nebyly
vůbec jednoduché. Na startu byla snaha pomáhat
lidem, kteří se ocitli v nelehké situaci a nevěděli si
s ní rady. Z původní myšlenky poradenství se zrodil
projekt přímé pomoci těžce nemocným lidem tam,
kde je jim nejlépe. Přímo v jejich domovech. Nepomáháme ovšem jen nemocným odcházejícím, ale
i jejich rodinám a blízkým včetně dětí.

Od počátku k dnešku náš mobilní hospic doprovodil více jak šet set uživatelů všech věkových
kategorií, kteří mohli své poslední chvíle prožít v domácím prostředí. Na tuto skutečnost jsme velmi
hrdí a těší nás, že naše služby využívá čím dál tím
více lidí z širokého okolí Novojičínska, Ostravska,

Hranicka, Přerovska, Vsetínska, Rožnovska a dalších míst. Vysoká kvalita nabízených sociálně-zdravotních služeb pramení z našeho multidisciplinárního
týmu, který tvoří vzdělaní, kvalifikovaní a mimořádně
empatičtí kolegové a kolegyně – lékaři, zdravotníci,
sociální pracovníci, psychoterapeuté, pastorační pracovnice a odlehčovací asistentky.
Mobilní hospic Strom života je zdravotně-sociální služba poskytovaná pacientům v terminálním
stádiu nemoci nebo nevyléčitelně nemocným lidem.
Cílovou skupinou uživatelů terénních odlehčovacích služeb jsou pacienti mobilního hospice a jejich
pečující osoby. Poradna pro pečující a pozůstalé poskytuje své služby občanům, kteří potřebují pomoci
v rozhodování, zda péči zvládnou, nebo ne, ale také
občanům, kteří chtějí pečovat, ale nevědí, jak na to.
Pomáháme i lidem, kteří přišli o svého blízkého
a potřebují pomoc a podporu v této těžké situaci,
nebo se jenom dozvěděli o jeho nemoci, prognóze a nemůžou se s tím vyrovnat. Pomáháme
všem, kteří chtějí strávit poslední dny svého života
doma, v kruhu svých blízkých, ale potřebují nepřetržitou zdravotní a psychosociální pomoc.
Existence takového schopného týmu lidí, který
poskytuje výše zmiňované služby, by ovšem nebyla
možná bez dotací a darů z obcí a měst moravských
krajů. Jsme vděční za finanční podporu, které se
nám v letošním roce dostalo ze strany Obce Velká
Polom. Velmi si vážíme takových představitelů měst
a obcí, kteří si plně uvědomují nezastupitelnou roli
mobilních hospiců v nabídce sociálně-zdravotních

služeb pro své občany v regionech. Bez takové
podpory bychom nebyli v dostatečné míře připraveni vyjít vstříc požadavkům na poskytování odlehčovacích, poradenských a sociálně-zdravotních
služeb. I díky této pomoci ze strany samospráv jsme
připraveni poskytnout péči za předem daných podmínek každému, kdo o to projeví zájem. A ten neustále roste.
Ještě jednou bychom tedy chtěli poděkovat za
finanční podporu ze strany Obce Velká Polom.
Velmi si toho vážíme a doufáme, že spolupráce na
této úrovni bude pokračovat i v budoucnu.
Marie Ryšková,
spoluzakladatelka Mobilního hospice Strom života,
manažerka zdravotních a sociálních služeb

RODINÁM S NESLYŠÍCÍMI DĚTMI POMÁHÁ CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM
Malé dítě se sluchovým postižením se potřebuje naučit komunikovat, vnímat
zvuky a chápat svět. Většina neslyšících dětí se však rodí slyšícím rodičům, kteří
nemají s postižením sluchu žádnou zkušenost. V takové situaci může pomoci
služba rané péče, ušitá přímo na míru rodinám s neslyšícími dětmi. Tuto péči
v České republice poskytuje obecně prospěšná společnost Centrum pro
dětský sluch Tamtam. Poradkyně rané péče z Tamtamu pomáhají rodičům
zodpovědět jejich otázky, které zpočátku přicházejí jedna za druhou – jak budeme s dítětem komunikovat, jak ho naučíme mluvit, číst, máme se učit znakový jazyk, kam bude dítě chodit do školy, najde si kamarády, partnera, práci…?
V pravidelných intervalech poradkyně dojíždějí do rodin a informují rodiče
o možnostech diagnostiky a kompenzace sluchového postižení, doporučují jim, jak dítě rozvíjet, jak podporovat jeho komunikaci, celkový vývoj i sociální vazby. Raná péče může rodinu provázet od narození až do nástupu dítěte
se sluchovým postižením do mateřské školy, u dětí s kombinovaným postižením ještě déle, maximálně do sedmi let věku dítěte.
Tamtam se poskytování rané péče a dalších profesionálních služeb dětem se
sluchovým postižením a jejich rodinám věnuje již 28 let a svoje klienty má ve
všech krajích České republiky. V roce 2017 poskytl služby rané péče 159 uživatelům v Čechách a 117 na Moravě a ve Slezsku. Na cestě za nimi loni poradkyně ujely přes 210 tisíc kilometrů. Na Moravě a ve Slezsku uskutečnily
621 terénních konzultací v rodinách, případně v předškolních zařízeních a 63
ambulantních konzultací. V čase mezi konzultacemi jsou rodiny s poradenským
pracovníkem v kontaktu
e-mailem či telefonem. Noví
klienti se mohou účastnit týdenního pobytu rodin v Srbsku u Karlštejna.
Ranou péči rodiče využívají
bezplatně, na základě vlastního rozhodnutí. Je určena
také rodinám s dětmi s kombinovaným postižením. Tam-
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tam v Moravskoslezském kraji kromě rané
péče poskytuje také sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Je zde možné využívat pravidelná setkávání rodin v pondělí
odpoledne v rodičovském centru Chaloupka
v ulici Repinova v Ostravě. Zatímco se děti
hravou formou věnují rozvoji komunikace
v mluveném i znakovém jazyce, rozšiřují si slovní i znakovou zásobu, socializují
se a rozvíjejí další motorické či logické dovednosti, rodiče mohou vzájemně sdílet a vyměňovat si zkušenosti, či je pro ně připravena interaktivní beseda s odborníky či neslyšícími osobnostmi na témata, která je zajímají. Rodiny s malými
dětmi do dvou let mohou navštěvovat společné skupinky v pátek dopoledne v
Ostravě na adrese 28. října 286/10. Tyto skupinky jsou společné pro děti i jejich rodiče a jsou zaměřené zejména na rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím dítětem a vzájemné sdílení zkušeností, radostí i starostí. V případě
potřeby je možné využívat (zejména u starších dětí nebo u dětí, pro které je obtížné využívat skupinky) i terénní formu služby, kdy rozvoj komunikačních dovedností probíhá i v domácím prostředí. Tuto službu mohou využívat rodiny
s dětmi ve věku od 0 do 18 let, kde má některý člen rodiny sluchové postižení.
Mezi další aktivity v Ostravě patří pravidelný víkendový kurz znakového jazyka
pro rodiče dětí se sluchovým postižením, víkendové pobyty pro rodiny s dětmi,
tlumočené divadelní představení či jiné kulturní a vzdělávací akce, přednášky
a besedy ve školách zejména tam, kde je integrováno dítě se sluchovým postižením. V letošním roce jsme v Ostravě poprvé realizovali i příměstský tábor pro
děti se sluchovým či kombinovaným postižením, jejich sourozence a kamarády.
Pokud potřebujete služby Centra pro dětský sluch Tamtam, kontaktuje nás na
čísle 605 400 100 či e-mailem na detskysluch@detskysluch.cz.
Více informací najdete na stránkách www.detskysluch.cz.
Lucie Křesťanová a Lena Vaňková
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Kontakt: Lucie Křesťanová, CDS Tamtam Hábova 1571, Praha 5, 155 00,
tel: 605 927 857, e-mail: krestanova@detskysluch.cz

VELKOPOLOMŠTÍ SENIOŘI MAJÍ STÁLE NABITÝ PROGRAM
Senior klub Velká
Polom z.s. se stal v létě
roku 2017 členem
Rady seniorů České
republiky. Přihlásil se tak k jejím myšlenkám a programu s cílem rozšířit svou aktivitu na vyšší úroveň.
Rada seniorů ČR (RS ČR) je nestranickým sdružením seniorských
organizací, institucí, klubů důchodců a seniorů i fyzických osob. Je
vybudována na demokratických zásadách. V zastoupení seniorů
České republiky plní vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní
funkce ve vztahu k vládě, k resortům, k Parlamentu ČR (www.rscr.cz).
Cílem RS ČR jako představitele seniorů je spolupracovat při koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší
generace pro duchovní, kulturní, sociální, ekonomický a společenský
rozvoj, včetně celoživotního vzdělávání a volnočasových aktivit.
Pro svoji působnost v jednotlivých krajích zřizuje RS ČR krajské rady.
Je tomu tak i u nás v Moravskoslezském kraji. Osmnáctičlenná
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (www.ms-seniors.cz) v čele s předsedou Ing. Pavlem Glucem jedná v zastoupení seniorů s představiteli kraje, měst a obcí.
Krajská rada zejména:
a) je připomínkovým místem zastupitelstva kraje,
b) navrhuje orgánům kraje legislativní a koncepční opatření ve prospěch seniorů,
c) zaujímá stanoviska k diskriminaci seniorů a ke stavu plnění seniorských práv,
d) zaujímá stanoviska k dostupnosti a kvalitě zdravotní a sociální péče
a k dostupnosti dopravy,
e) zabezpečuje sociální, právní, zdravotní a bytové poradenství seniorům,
f) aktivně spolupracuje se sdělovacími prostředky,
g) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy předsednictva,
h) schvaluje rozpočet krajské rady, roční účetní závěrku a zprávu
předsednictva o činnosti a hospodaření,
i) zabezpečuje realizaci projektů RS ČR na úrovni kraje,
j) bere na vědomí zprávy krajské kontrolní a revizní komise,
k) svolává krajské konference rady seniorů, krajská setkání klubů důchodců a seniorů, iniciuje a organizuje aktivní a plnohodnotný život
seniorské populace v kraji,
l) rozhoduje o otázkách členství u organizací s krajskou působností,
klubů a individuálně organizovaných členů.

nejlepšími a mimo věcný dar obdržel i Certifikát
vysoce aktivní seniorské organizace roku 2017.
Při slavnostním předávání Certifikátu na obecním
úřadě (foto Bumerang květen 2018) došlo k prvnímu osobnímu kontaktu s vedením Krajské rady,
který se nadále rozvíjel a utužoval. V červnu 2018
se sedmičlenné družstvo našeho klubu zúčastnilo Ostravského sportovního seniorského víceboje
a náš člen Doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc. dokonce
skončil ve své kategorii (muži
nad 70 let) na úžasném druhém místě! V červnu 2018
jsem byl zvolen do Krajské
r a d y. Aktivita Rady klubu
i všech členů našeho klubu se
tak odrazila v zastoupení v krajském vedení Rady seniorů. To potěší, ale i zavazuje.
Po prázdninovém volnu jsme začali ve čtvrtek 30. srpna od 16 hodin
svou podzimní činnost v klubovně Seniorka pravidelnými posezeními
s programem. Do konce roku proběhne v Seniorce např. přednáška na
téma Bezpečná domácnost, další prezentace z cyklu „Hudební legendy“
(Wabi Daněk, Pavel Dobeš apod.), speciální prezentace ke 100. výročí
vzniku samostatného Československa, prezentace z nového cyklu
„Méně známá příroda“, vánoční besídka a další akce. Uskutečníme také
jednodenní autobusový zájezd.

V sobotu 13. října 2018
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů
uskutečníme

KULTURNÍ ODPOLEDNE DEN SENIORŮ
s účastí místních i přespolních souborů a skupin.
Vrcholem odpoledne bude vystoupení „krále lidových vypravěčů“ Slávka Kubíka.

V pátek 26. října 2018
organizujeme k výročí samostatného Československa
společně s Krajskou radou seniorů
za podpory Obce Velká Polom,

KRAJSKOU SOUTĚŽ 100 X ČR.
Tříčlenná družstva seniorů z celého kraje
budou soutěžit v deseti tématických okruzích
o naší republice 1918 – 2018.
Soutěž není určena pouze soutěžícím,
ale nezapomněli jsme ani na fanoušky a diváky.

Ihned po svém vstupu do RS ČR se náš klub přihlásil do krajské kampaně o nejaktivnější seniorské organizace a byl vyhodnocen mezi úplně

Podrobné informace o akcích uskutečněných, včetně fotogalerie, i akcích připravovaných získáte na našich webovských stránkách www.senior-klub-velka-polom.eu a ve vývěsce na autobusovém stanovišti.
Srdečně Vás zveme mezi nás.
Ing. Radim Holeček
předseda Senior klubu Velká Polom z.s.
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LETNÍ TÁBOR SKAUTSKÉHO ODDÍLU H EŘMÁNEK
Letos jsme se po několika letech rozhodli změnit tábořiště. Po mnohých diskuzích a úvahách vyhrála louka u hasičské chaty Suchá zátoka
v Těškovicích. I přes předtáborové obavy byli všichni z nového místa nadšeni, i nepříliš skautsky vypadající chata byla nakonec velice praktická
a užitečná.
Již v pátek v podvečer se někteří z nás a rodiče sešli a naložili věci
na tábor. V sobotu ráno jsme pak vyrazili na louku. Sešli jsme se v hojném počtu a tábor jsme postavili velice rychle, ve 14 hodin už bylo vše
hotovo. Stejně jako každým rokem i letošní tábor začal v neděli mší sv.
v kostele ve Velké Polomi.
Holky pak odpoledne dorazily přímo na tábořiště. Večer je navštívil
vědec Herrman von Bahnhof, který jim nabízel plno různých zážitků, ze
kterých si holky mohly vybrat, co chtějí zažít. Jako nejvíce zajímavou možnost zvolily cestování časem. Cestovat mohly díky elixírům, které dostaly
od vědce.
Každý den byl pro holky díky neustálému přesouvání se v čase odlišný. Začaly v pravěku a postupně se posouvaly přes středověk, dobu husitskou, renesanci a průmyslovou revoluci, až k první republice, kde na
večírek opět zavítal vědec Herrman. Společně s ním zhodnotily jejich
cestování časem, pověděly mu své zážitky a klíčové myšlenky, které si
z minulosti odnesly.
Kluci šli jako každým rokem na tábořiště pěšky. Letos však nešli
pěšky z Velké Polomi přímo na tábořiště, ale tak trochu netradičně jeli autobusem do Hlubočce, kde přespali na nedaleké louce ve stanech. Těsně
před večerkou přišla nečekaná návštěva v podobě krále Artuše, který
kluky přišel poprosit o nalezení Svatého grálu, jelikož to je poslední věc
na světě, která mu dokáže zachránit život. Další noc byli buzeni a po jednotlivcích šli stezku odvahy, na jejímž konci našli barevný lísteček se svým
jménem. Barva lístečku určovala tým, ve kterém budou soutěžit po zbytek tábora. Den nato už začaly týmy soupeřit, aby ukázaly králi Artušovi,
že právě oni jsou hodni toho, aby mu přinesli Svatý grál.
Ve středu čekalo kluky vydechnutí od hledání Svatého Grálu, a to
v podobě přátelského zápasu ve fotbale se skauty ze Šenova. Už od
začátku utkání bylo jasné, že fotbal není předností našich soupeřů,
a proto výsledek 4:0 pro naše kluky odpovídal dění na hřišti. Tábor
se taky samozřejmě neobešel bez přepadu, který letos měli na svědomí
již zmiňovaní skauti ze Šenova, ale k jejich smůle se jim dařilo podobně
jako ve fotbale, takže si neodnesli vůbec nic.
Poslední den byl pro všechny výjimečný večerním nástupem až po
setmění – poprvé jsme uskutečnili závěrečný nástup se slavnostním
ohněm. Nástup jsme zahájili zpěvem písně Červená se line záře, při kterém jsme zapálili oheň a nastupovali po družinách ke stožáru. Vhozením
symbolického polínka do ohně měl každý jednotlivec možnost poděkovat
za cokoliv na táboře. Po slavnostním nástupu se všichni kluci sešli v týpí,
aby zhodnotili celý tábor. Došlo k vyhodnocení všech her a taky týmu,
který získal mapu ke Svatému grálu. Výherní tým žlutých se však rozhodl,
že všichni kluci bojovali tvrdě, a tudíž si i tým oranžových zaslouží vidět
mapu. Po prozkoumání mapy se kluci vydali na cestu. Mapa je zavedla do
nedaleké jeskyně, kde ve tmě museli najít Svatý grál, který byl celou pointou výpravy. Neděle byla posledním
dnem tábora. Dopoledne jsme všichni šli
na mši svatou do Těškovic. Po návratu
jsme se začali balit a postupně bourat
tábor. Odpoledne přijeli rodiče, se kterými
jsme poseděli u ohně a opekli špekáčky.
Pak už jsme se bohužel museli rozloučit
a odjet domů. Děti i vedoucí si tábor moc
užili! Škoda, že nebyl delší...
Poděkování patří všem, kteří nás podporují. Děkujeme Obci Velká Polom za
poskytnutí dotace na koupi nových
stanů. Rovněž jsme pořídili nový hangár,
a to i díky prostředkům získaným loni v
prosinci při rozsvícení obecního vánočního stromu.
Honza Chodil
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ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE
Naše škola se v minulém školním roce zapojila do mnoha projektů a akcí v oblasti EVVO. O nejvýznamnějších aktivitách minulého
školního roku jsme vás informovali v červnovém zpravodaji. Tématem
roku byly odpady. A vyvrcholením bylo zapojení školy do krajské soutěže Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Environmentální
vzdělávání nově podporujeme zavedením výuky ekologického přírodopisu, kdy žáci poznávají přírodu v souvislostech, pak chápou lépe
vztahy v přírodě a také vliv člověka na přírodu a krajinu.

Také v letošním školním roce chystáme mnoho aktivit v této oblasti. Jaké téma si pro letošní rok vybereme, bude předmětem první
schůzky ekotýmu naší školy. V ekotýmu pracují momentálně především žáci a učitelé, rádi bychom však zapojili do činnosti týmu také rodiče či obyvatele obce. Máte-li zájem pracovat v ekotýmu školy,
neváhejte nás kontaktovat.
Lenka Martinková – koordinátor EVVO ve škole

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY PŘED PODZIMNÍ ČÁSTÍ 23. ROČNÍKU
Pokud jste se v sobotu 15. září v dopoledních hodinách pohybovali v okolí rybářské
bašty Pod Majerákem a narazili na střelce
ozbrojené lukem a šípy, jistě jste zůstaili klidní
– nešlo o indiánskou invazi, ale o pokračování sportovního zápolení vesnic našeho blízkého okolí. A protože tento článek čtete až
po proběhnutí tohoto zápolení a doteď vám
vrtá hlavou, co jste to vlastně potkali za šílence – zde je vysvětlení: osmou soutěží 23.
ročníku VSH je zápolení v terénní lukostřelbě. Tato soutěž loni nahradila tradiční
střelbu na terče a v krásném prostředí okolí
rybářské bašty si na deseti stanovištích opatřených figurínami zvěře změřili síly lukostřelci
obcí zapojených do VSH. Protože výsledky
této disciplíny před uzávěrkou vydání Bumerangu ještě neznám, dovolte, abych vás seznámil alespoň s výsledky dosud známými.
Do portfolia sportů letos přibylo sjezdové
lyžování a soutěž v této disciplíně se uskutečnila na svahu Skalka jako první letošní soutěž
VSH. Přestože v jednotlivcích jsme o vítězství
přišli, jako družstvo jsme díky umístění na 2., 3.
a 6. místě zcela suverénně zvítězili před Horní
Lhotou. O vítězství se zasloužili Kristýna Zděblová, Honza Doležal, Tereza Němcová a zezadu
to jistil Radek Zděblo.
Plavání se stává trochu noční můrou při
shánění ochotných závodníků. Z porubského
bazénu jsme v improvizované sestavě Zuzka

Lusková, David Šumný a Andrzej Franek st.
vylovili 8. místo. Naopak je třeba velmi ocenit
6. místo v badmintonu – v soutěži nabité
mistry republiky a za účasti našich aktivních
reprezentantů, zvláště když jsme všechny
rozhodující bitvy odehráli jen ve dvojici Matěj
Kopřiva a Michal Drozdek.
V dubnu jsme získali 3. místo v kuželkách
zásluhou Pepy Sztefka, Honzy Peřiny a Jany
Mikeskové. Tradiční slabina – přespolní běh
– letos přinesla vítězství v jednotlivcích, když
zazářil Víťa Prášil. Statečný výkon Kuby Dostála a Pavly Ruskové pak stačil na celkové
6. místo v družstvech.
Zatím poslední dvě disciplíny se uskutečnily v červnu. Volejbalisté v polanecké hale
uhráli slušné a letos již potřetí šesté místo.
Druhé vítězství v letošním ročníku vybojovali
nohejbalisté, kteří bez porážky triumfovali na
hornolhotské antuce v sestavě Ivan Mikeska,
Ivan Vašek, Luboš Kabeláč a Tomáš Langer.
V průběžném pořadí zatím figurujeme na
3.-4. místě se 47 body společně s Plesnou,
za Polankou (50 b.) a vedoucími Klimkovicemi (54 b.). Zajíci se však sčítají až po poslední soutěži VSH, a proto bych si přál,
abychom v podzimní části zabojovali po loňském, pro Velkou Polom nedůstojném, 7.
místě znovu o umístění na bedně. K tomu
mohou kromě lukostřelců přispět ještě 22.
září hasiči svou účastí v Dolní Lhotě (loni

DOMA AŽ DO KONCE
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou.
Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné
děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života strávit
mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně
podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bro-

jsme takticky soutěž vynechali…), vyznavači
horských kol mají možnost 6. října v rámci
Plesenské stezky přispět svým výkonem
k vylepšení loňského umístění. Další střelecká soutěž, tentokráte ze vzduchovky, je na
programu 20. října ve Zbyslavicích a fotbalové bitvy završí letošní ročník 24. listopadu
v krásné hale v Polance nad Odrou.
Opět bych chtěl vyzvat všechny vyznavače
disciplín, které jsou letos ještě před námi, aby

se přišli pobavit, změřit své síly a svou účastí
podpořili naše společné snažení v souboji
s dalšími devíti vesnicemi o titul „nejsportovnější obec střední Evropy a blízkého okolí“.
Nouzi máme především o soutěženíchtivé
běžce a cyklisty. Stačí se ozvat na uvedený
kontakt nebo sledovat stránky www.vshry.cz.
Za TJ Velká Polom Kamil Drozdek
kamil.drozdek@email.cz

nislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální
pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Naším
cílem je udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce. Není to lehká
práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou
dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel se
denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla
to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy
nepřestanu být vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil. Kéž
by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší
obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se
zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na
www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete
také na www.mhondrasek.cz
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SEZÓNA 2017/2018 STARŠÍCH DOROSTENCŮ TJ VELKÁ POLOM
Dorostenci TJ Velká Polom dokázali i na jaře udržet a obhájit první
příčku v soutěži Městského přeboru staršího dorostu a jako jediný
neporažený tým zaslouženě postoupili ve své kategorii do krajské
soutěže. Děkuji především hráčům za přístup, nasazení, bojovnost
a předvedený herní projev v mistrovských utkáních v průběhu celého
soutěžního ročníku, svým asistentům, sponzorům a všem těm, kteří se
svou obětavou prací podílejí na zajištění vynikajících podmínek pro
rozvoj tohoto sportu, a tím se výraznou měrou zasloužili o skvělé výsledky nejen u dorosteneckého týmu, ale i ostatních mládežnických
družstev. Ještě jednou děkuji a přeji hodně zdaru v novém ročníku.
Rostislav Vaněk, trenér staršího dorostu TJ Velká Polom

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY V NAŠÍ OBCI
O mateřském školství se začíná v naší vesnici ve Velké Polomi hovořit
už v době Rakouska, kdy zde byla otevřena takzvaná Jubilejní škola a provoz v ní byl zahájen 28. července 1918. Mateřská škola byla umístěna
v nově postaveném výměnku manželů Robenkových č.p. 14 (nyní pan
Balog). Byla pojmenována Školou pátera Kazimíra Tomáška, zdejšího faráře. Finanční náklady spojené s řízením a provozem mateřské školy uhradila zčásti Matice Opavská a zbytek obec z rozpočtových prostředků. Jako
učitelka zde v té době pracovala Berta Balcarová, provdaná Šrámková
(z domu č.p. 228, nyní rodinný domek pana Holáně).
K 1. září 1920 již provoz nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti naší vesnice a zakládajících členů první mateřské
školy ve Velké Polomi je třeba uvést, že patřila v našem regionu mezi prvních osm průkopníků. Školka byla znovu otevřena v roce 1939 a v roce
1941 byla opět uzavřena. Po osvobození v roce 1945 pokračoval školský
vývoj v naší vesnici bez mateřské školy. Lidé měli jiné starosti a povinnosti.
Dochovala se svědectví pamětníků, že v roce 1950-51 byl ve staré škole
č.p. 101 zřízen krátkodobý
žňový útulek pro děti, ve kterém jako pěstounka pracovala
paní
Zdeňka
Kobzová-Hamplová. O mateřské škole můžeme hovořit od roku 1951, přestože
naše obecní kronika zaznamenává až rok 1956. Od té
doby funguje mateřská
škola v naší vesnici nepřetržitě. Ředitelkou se v té době
stala Věra Štverková z Krásného Pole, školnicí byla Božena Trojáková. Jako
učebna sloužila místnost
v bývalém hostinci Na rozcestí (U Demla). Po čtyřle-

Konečná tabulka Měst. přeboru staršího dorostu SR 2017/18
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Klub
Velká Polom
Slovan Ostrava
Václavovice
Pustkovec
Ostrava Lhotka
Rychvald
Krásné Pole
Řepiště
Hrabůvka

Z V R
P
S
16 14 2
0 116:16
16 12 1
3 79:26
16 10 0
6 72:40
16 9 3
4 43:30
16 7 2
7 62:59
16 6 2
8 43:50
16 5 0 11 41:64
16 2 4 10 28:65
16 0 0 16 10:144

B
44
37
30
30
23
20
15
10
0

tém působení odchází učitelka Věra Štverková na jiné místo a dochází
k postupnému střídání ve funkci ředitelky školy: Útratová Marie, Krajíčková Ludmila, Útratová-Šromová Marie, Škrobánková Zdeňka a také Onderková Milada z Hrabyně. Protože v užívané budově se mělo zřídit
pohostinství, došlo k dalšímu provizoriu. Vyučovalo se prozatímně ve staré
školní budově č.p. 101, dle kroniky od 3. 9. 1961 až do 9. 2. 1963.
Dne 10. února 1963 bylo slavnostně zahájeno vyučování v adaptovaném hostinci U Blažejů v č.p. 15 za přítomnosti zástupců Místního národního výboru a rodičů. Škola měla k dispozici celé přízemí a část dvorku
jako hřiště. Ředitelkou byla stále v té době paní Milada Onderková. Do
školy bylo ročně přijímáno 30 až 35 dětí s předností pro děti zaměstnaných matek. Ve funkci ředitelky se vystřídaly Ludmila Lichá-Žídková, Alice
Kohlerová a Věroslava Jaskulová. Od roku 1963 je ve školce celodenní
provoz i během července. Stravování dětí zajišťovala vývařovna (jídelna)
při základní devítileté škole.
Po sametové revoluci 1989 byla budova školy vrácena v restituci původním majitelům – rodině Štípalových. A mateřská škola se opět stěhovala. Tentokrát do obecní budovy č.p. 59, do té doby základní školy umění.
Tomu samozřejmě předcházela nákladná a pracná rekonstrukce zařízení
a vnitřního vybavení, aby bylo vyhověno přísným předpisům. K 1. 12. 1995
mateřská škola zahajovala vyučování v novém a velice útulném prostředí
s kapacitou 48 dětí. V té době byla ředitelkou Věroslava Jaskulová z Dolní
Lhoty. K 1. 1. 2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu,
který tvořila ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a Horní Lhota.
Na podzim roku 2010 se započalo se stavbou nové školky, která je
součástí areálu ZŠ Velká Polom. 24. května 2011 odpoledne se MŠ stěhovala ke zkušebnímu provozu z budovy v ulici Opavská 59 do nové budovy s kapacitou 72 dětí. Ráno 25. května 2011 už byly děti vítány v nové
budově MŠ U Rákosníčka. Od roku 2009 byla vedoucí učitelkou a posléze
zástupkyní ředitele pro MŠ paní Eva Válková. Stará budova MŠ byla přejmenována na MŠ Pastelka. Během prázdnin byla zrekonstruována a její
dveře se otevřely k 1. září 2011 pro dalších 20 dětí a ke 3. září 2012 byla
pro velký zájem vybudována ještě jedna třída pro dalších 20 dětí. K 30. červnu 2017 byla MŠ Pastelka zrušena a od té doby máme v obci pouze jedinou MŠ U Rákosníčka s kapacitou 72 dětí.
Bc. Michaela Rychlá, zástupce ředitele pro MŠ

100 LET OD VZNIKU MŠ VE VELKÉ POLOMI
Dne 16. června 2018 jsme si připomněli stoleté výročí založení mateřské školy v naší obci. Na oslavu a Den otevřených dveří byli srdečně
zváni všichni naši spoluobčané a hlavně bývalí zaměstnanci našich mateřských škol. Současné učitelky MŠ U Rákosníčka přivítaly všechny
hosty společně s dětmi z MŠ pásmem písní a básní. S pomocí rodičů, kteří přispěli hračkami ze svých domácích sbírek, se nám podařilo uskutečnit retro výstavku hraček, která sklidila obrovský úspěch. Nebyl člověk, který by se u nich nezastavil a nezavzpomínal. Každý návštěvník objevil alespoň jeden kousek, který v dětství
buď vlastnil nebo si s ním hrál v mateřské
škole. Všichni hosté mohli posedět a podívat
se na DVD a VHS kazety ze starých akcí
MŠ, ke shlédnutí bylo také množství alb, starých fotografií a kronik. V jídelně naší MŠ si
mohli všichni společně popovídat a zavzpomínat při šálku dobré kávy a výborných domácích koláčcích.
Bc. Michaela Rychlá,
zástupce ředitele pro MŠ
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NAŠE KRÁSNÉ ŠKOLKOHRANÍ
V uplynulém školním – školkovém – roce 2017/2018 jsme s našimi dětmi prožili pár hezkých společných chvil, o jejichž průběhu bychom se chtěli s vámi podělit. Díky ochotě a nápaditosti paní učitelek
z MŠ Rákosníček, spolku rodičů a přátel školy a dobrovolníků byly naplánovány
a nakonec i uskutečněny čtyři větší akce – Uspávání zvířátek, Maškarní
rej, Sportovní den, Dětský den a také pár „menších“, jako např. výročí
školky, rozloučení s předškoláky, různé výlety a vzdělávací programy…,
které se všechny, myslím, hezky podařily. O něco déle bych zůstala u toho,
kde byla možnost setkání s rodiči, učiteli i dětmi, kde si mohli všichni společně hrát, objevovat a povídat. Uspávání zvířátek proběhlo z kraje loňského podzimu, kdy se děti mohly osobně potkat s různými zvířátky
a pomoci jim s rozmanitými úkoly. Za odměnu vždy dostaly nějakou
dobrotu, kterých měly za chvíli plné kapsy. Nakonec, za svitu lucerniček,
děti doprovodily zvířátka do pelíšku a zazpívaly ukolébavku na dobrou
dlouhou zimní noc. Maškarní rej s klaunicí, která k nám pro velký úspěch zavítala již podruhé, s tanečky, občerstvením a nádhernou bohatou
tombolou se uskutečnil v únoru. Toto odpoledne bylo určeno jak dětem,
tak i dospělým, protože ti byli do programu účinně zapojeni, což bylo
v některých případech zábavné třeba jen pozorovat. Květnový Sportovní
den nesený v duchu „rallye“ měl takový úspěch, že jej někteří účastníci
absolvovali několikrát za sebou. Krásná medaile, která jim potom visela
Že nevíte, o čem je řeč? Ráda bych se
s vámi podělila o naše prázdninové zážitky, ke
kterým mimo jiné patřila i obdivná slova a sportovní povzbuzování, troubení aut a pozdravné
blikání jejich reflektorů, ale bohužel i nevlídné
a bezohledné chování některých náhodně potkávaných cyklistů a motoristů...
Vše začalo už v červnu – tedy ještě před
prázdninami. Jsme parta nadšených cvičenek,
které se od časného podzimu do pozdního jara
schází v tělocvičně naší školy při cvičení na velkých míčích. Potkáváme se zde v širokém věkovém rozpětí – od starších „dorostenek“ po
zdatné seniorky – a tomu je taky cvičení přizpůsobené. Každý si vybere z nabídky od pomalejšího relaxačního protažení až po náročnější
intenzivní cvičení zaměřené na zlepšení fyzické
kondice. Jedno ale mají naše hodiny společné
– zažijeme při nich spoustu legrace, zapomeneme na všechny každodenní starosti a taky
vypotíme i nějaká ta kila. A protože nám v červnu cvičení skončilo a pravidelný pohyb většině
z nás chyběl, domluvily jsme se, že budeme

na krku jako odměna a upomínka zároveň, určitě potěšila jak kluky, tak
i holčičky. A nakonec Dětský den, pořádaný samozřejmě 1. června,
s mottem Bez práce nejsou koláče, byl „ochutnávkou“ různých pracovních profesí – stavaři, hasiči, rybáři, zahradníci, popeláři, policisti a fotbalisti – výběr byl velmi pestrý! Zasloužená „mzda“ byla nejen v podobě
sladkých drobností, ale také vydatného, nad ohněm opečeného párku.
Děkujeme všem a těšíme se na setkání při akcích v dalším školním –
školkovém roce 2018/2019
Marta Kozelská

v létě pokračovat ve sportování na čerstvém
vzduchu. Pravidelně každé úterý se od začátku
léta vydáváme do přírody na vycházky a poznáváme naše okolí. Mnozí si možná řeknete,
že není co objevovat. Máme na to vždy tři až
čtyři hodinky a nebudete mi věřit, stihneme
toho opravdu hodně. Účast je zcela spontánní
a dobrovolná, přijde ten, kdo má čas a chuť.

NENÍ CHŮZE JAKO CHŮZE

FOTBALOVÝ KEMP 2018

Někdy jsme čtyři, jindy je nás i jedenáct. Snažíme se objevovat v našem okolí trochu zapomenutá či neznámá místa. Víte třeba, že se
v blízkosti naší obce nachází mohyla skautů?
Navštívili jste někdy Padařovské pevnosti nedaleko Háje ve Slezsku? Prohlédli jste si břidlicové muzeum? Prošli jste se někdy nádhernými
lipovými alejemi nebo lužními lesy s voňavým
okolím? Často jezdíme o dovolených velmi daleko poznávat nové kraje, ale co máme za poklady doslova „za humny“, to ani nevíme. O tom,
že je chůze zdraví prospěšná, se můžete dočíst

v tisku nebo moudrých knihách. Teorie je však
jen jedna stránka mince. My jsme poznaly i tu
druhou – o hodně zábavnější a po všech stránkách zdraví prospěšnou a každému dostupnou.
Není pro nás nejdůležitější množství kilometrů,
které nachodíme, ale společně strávený čas
a fakt, že jsme společně zažily a poznaly něco
nového a přitom se ještě pobavily o všem, co
nám život přináší. Protože tuto aktivitu provozujeme už druhé léto, doufám, že se stane tradicí. Naše turistické aktivity ale už pro letošní
rok končí, protože od poloviny září začínáme
opět cvičit. Pokud máte zájem se k nám připojit, jste srdečně zvány. Letáčky s informacemi
najdete na veřejných informačních tabulích
v naší obci, nebo se můžete na mě obrátit
osobně. A pokud si někdo není jistý, zda je toto
cvičení pro něho to pravé, není nic jednoduššího, než si ho přijít mezi nás vyzkoušet! Budu
velmi ráda, když se s Vámi potkám na společných sportovních aktivitách. Příjemné prožití
zbývající části roku přeje
Renáta Drozdková

Po prvním a velmi úspěšném ročníku fotbalového kempu, konaném
v minulém roce, jsme se rozhodli v pořádaní této aktivity i nadále pokračovat. Od 23. do 27. července se uskutečnil letní fotbalový kemp
v areálu TJ Velká Polom pod vedením organizátora Petra Chalachana
a trenérů přípravek MFK Vítkovice a MFK Karviná.
Kempu se zúčastnilo 43 dětí, většinou z Velké Polomi, ale i okolních
obcí Dolní Lhota, Horní Lhota, Vřesina, Klimkovice, Stará Bělá. Kluci
byli také z Ostravy a jeden kluk dokonce z Prahy. Kemp byl především
pojat jako fotbalová zábava, doplněn o spoustu her a soutěží. Fotbalová
výuka probíhala zábavnou formou, tréninky se konaly dvakrát denně.
K trénování jsme využívali nejen travnaté hřiště, ale také víceúčelovou
halu ZŠ Velká Polom, která byla připravena v případě špatného počasí.
Pro děti byl nachystán i doplňkový program – kluci každý den hráli florbal, absolvovali výlety do okolí, taky jsme navštívili aquapark v Kravařích.
Všem zúčastněným patří poděkování, děkujeme také za velkou podporu vedení TJ a Obce Velká Polom. V pátek nás osobně navštívil místostarosta obce Ing. Emil Chudoba, který dětem a trenérům předal
drobné dárky.
Peter Chalachan, hlavní organizátor kempu a trenér
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A OPĚT NÁM ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V pondělí 3. září jsme se již tradičně společně sešli před respiriem školy,
abychom zahájili nový školní rok. Z důvodu dalšího nárůstu počtu žáků, kteří nastupují k nám do školy, jsme byli již na konci loňského roku nuceni navýšit kapacitu naší školy a v letošním školním roce máme 468 žáků. První třídy tedy i
letos jsou v budově bývalé MŠ Pastelka. Díky tomuto nárůstu počtu žáků jsme
přistoupili i ke změně v organizaci školy. Od 1. 8. 2018 jsme rozšířili vedení školy
o novou zástupkyni ředitele, kterou se stala Mgr. Kamila Slípková a také se rozšířil pedagogický sbor.
Struktura vedení školy:
Zástupce ředitele MŠ: Bc. Michaela Rychlá (pedagogové MŠ, výdej stravy
MŠ, úklid). Zástupce ŘŠ 1: Mgr. Jiří Skiba (ŠD, pedagogové 1.-4. ročník,
školník, vrátný, asistenti pedagoga 1. st.). Zástupce ŘŠ 2: Mgr. Kamila Slípková (pedagogové 5. až 9. ročník, asistenti pedagoga 2. st.). Ekonom: Ing.
Ivana Hošková (ekonomický úsek). Vedoucí školní kuchyně: Alena Vandlíčková. Vedoucí vychovatelka školní družiny: Magdaléna Gorpielová.
Noví pracovníci školy: Ve školní družině: Jana Ploháková, Bc. Nikola Peřichová. Učitelé 1. stupně: Mgr. Veronika Měchová. Učitelé 2. stupně: Mgr. Simona Tesarčíková (anglický jazyk). Bc. Markéta Kubínová (matematika,
přírodopis). Bc. Nikola Peřichová (zeměpis). Asistentka pedagoga: Bc. Jana
Novotná.

Snažíme se podporovat pohybovou aktivitu dětí, proto jsme pro žáky na tento
školní rok připravili tradiční sportovní akce, kterými jsou adaptační kurz pro žáky
6. tříd, lyžařský kurz pro žáky 7.-9. tříd, cyklo-vodo-horo kurz pro žáky druhého
stupně, Školní sportovní pohár, Velikonoční skokanský víceboj.
Nadále budeme pokračovat ve vedení dětí k ekologii, kdy na naší škole působí
v rámci EVVO ekotým pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Martinkové.
Neopomíjíme ani preventivní programy zaměřené na aktuální témata, kterými
jsou vzájemné vztahy, šikana, kyberšikana, jako i prevence sociopatologických
jevů. Metodikem pro tuto činnost je paní učitelka Mgr. Renáta Bittová, která zároveň pracuje s dětmi ve školním parlamentu. Neustále také pracujeme na zlepšování školních podmínek, kdy máme rozpracovaných několik projektů v oblasti
bezbariérovosti, konektivity, zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů, cizích
jazyků i pracovních činností. V případě úspěšnosti projektů se může jednat o investici ve výši až 14 mil. Kč. Přáli bychom si být i nadále školou otevřenou novým
trendům, proto vítáme podněty a nápady i ze strany rodičů a příznivců školy.
Pokud tedy máte nějaký nápad, co byste si ve škole přáli, či jak školu dále zlepšovat a rozvíjet, neváhejte se s důvěrou obrátit na vedení školy, třídní učitele, zástupce školské rady či na členy občanského sdružení (SRPŠ). Přeji všem mnoho
sil v nadcházejícím školním roce.
Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy

JÉ, JÉ, JÉ, KDEPAK TY FAJN HOLKY JSOU?
V mateřské škole v Horní Lhotě se nám
v minulém školním roce povedlo něco, s čím
jsem se za dvacet let své praxe nesetkala. V září
nastoupilo 24 dětí jako vždy, ale složení třídy
bylo netradiční – 20 chlapců a jen 4 děvčata.
Tahle situace nás zprvu zaskočila, ale nakonec
to pro nás byla výborná zkušenost a úžasný
školní rok, no vlastně jako každý jiný. Složení dětí
se v mateřské škole mění každým rokem. Starší

děti odcházejí do školy a nové malé zase nastupují. Před pěti lety byly počty dětí ve třídách
ideální – 12 děvčat a 12 chlapců. Další rok dětí
přibylo na celkových 28, ale i tak zůstaly počty
vyrovnané, 14 děvčat a 14 chlapců. Jak ale roky
ubíhaly, tak děvčat ubývalo, až jsme se v tomto
školním roce setkaly s naprostou raritou – 20
chlapců a 4 děvčata. Složení dětí samozřejmě
ovlivnilo atmosféru ve třídě. Děvčata si ráda povídají s paní učitelkou, ráda se chlubí, co mají
nového, ráda kreslí a něco tvoří. U společného
povídání se překřikují, která dřív odpoví, mají
dobrou fantazii a stále nové nápady. Velmi prožívají vzájemné vztahy mezi sebou. Často řeší,
která se s kterou nebaví, která jí co řekla a bohužel ráda žalují paní učitelce. Děvčata nám ale
chyběla. V naší téměř chlapecké třídě probíhal
den jinak. Bylo pár chlapců zvídálků, kteří si rádi
povídali s paní učitelkou, hltali nové informace
a měli nové nápady, ale většina z nich přemýšlela
jasně: „Bude dnes fotbal nebo nebude?“ Rychle
jsme pochopily, že chlapci nemají potřebu nám
stále něco sdělovat, chtějí jasné úkoly a jasné
informace a hlavně milují sport a jakoukoli fy-

16

zickou práci. Rádi kopou v hromadě hlíny, pak ji
nakládají a odvážejí a skvěle staví ze stavebnic.
Osobně si myslím, že děvčata v tomto školním roce vlastně nijak nestrádala. Zjistila, že je
fajn mít za kamaráda třeba i kluka. Že stačí pár
kamarádek, aby si vytvořily silné přátelství. Že je
dobré prožít den s paní učitelkou a jen tak si
povídat. A hlavně, že je dobré mít všechny holčičí hračky pro sebe. Školní rok utekl jako voda
a hodně jsme toho stihli. Oslavili jsme Halloweenn se soutěžemi a večerním pochodem, na Tři
krále jsme navštívili kapličku, kde jsme zpívali
koledy, pořádali jsme již tradiční Maškarní ples
a také jsme hledali poklad velikonočního zajíčka.
Na Den země jsme sbírali odpadky v Horní
Lhotě a o třídění odpadu nám přišli povídat žáci
ze Základní školy ve Velké Polomi. Navštívilo
nás několik loutkových divadélek a zajímavých
osobností. Přijeli například ilustrátor Adolf
Dudek, paní Gluchová s fyzikálními pokusy
nebo pan Kubát s hudebním pořadem Wolfík,
který hrál skvěle na klavír. V Horní Lhotě jsme
v rámci programu profese navštívili obchod se
smíšeným zbožím, obecní úřad, kotelnu mateřské školy a kadeřnictví. Na návštěvu nás pozvala Žanča Ščupalová a učila nás, jak vnímat
svět, hudbu, přírodu a sami sebe. Na výlet jsme

jeli hned několikrát – do Loutkového divadla
v Ostravě, do ZOO v Ostravě a na sportovní
odpoledne do Háje ve Slezsku. Uspořádaly
jsme tři zajímavé přednášky pro rodiče. Celý
rok probíhala pro všechny děti atletická přípravka za podpory TJ Sokol, která nám pro
tuto aktivitu zapůjčila tělocvičnu a víceúčelové
hřiště. A jak to vlastně bude v Horní Lhotě dál?
Z dvaceti čtyř dětí nám polovina odešla do
první třídy ve Velké Polomi a ve třídě málem
zůstala ze všech děvčat jen jedna. K zápisu na
nový školní rok jich ale přišlo pět a tak nám
trošku vylepší průměr. Už u zápisu jezdily malé
slečny ve třídě s kočárky, vařily kafíčko v kuchyňce a štěbetaly mezi sebou. Věřím, že nám
atmosféru třídy určitě změní.
Školka v Horní Lhotě a celý její areál se nám
mění před očima. Už od roku 2011 prochází postupnou rekonstrukcí. Obec je nakloněna našim
požadavkům. Letos prošly velkou rekonstrukcí
kuchyň pro výdej stravy a jídelna, před mateřskou školu nechala Obec instalovat nové logo
školky, upravila prostor před školkou zatravněním a výsadbou nových keřů a v současné době
mění oplocení kolem celého areálu Obecního
domu a naší školní zahrady.
Blanka Kozáková

Sportovní klub Sportíci, který se zabývá pohybovým rozvojem dětí a mládeže, získal tento
rok podporu z dotací Obce Velká Polom. Za získané zdroje si pronajímají halu, s tímto příspěvkem mohou rozšířit svou členskou základnu,
nakoupit nové vybavení a poskytnout tak dětem
zajímavější a rozmanitější pohybové a sportovní
aktivity. V létě proběhl příměstský tenisový kemp
a soustředění zaměřené na správný rozvoj sportovních dovedností malých Sportíků. Od září SK
Sportíci pořádají pravidelné tréninky tenisu a pohybové tréninky pro děti a mládež, a to vždy v pondělí, středu a pátek. Jakmile napadne sníh,
přesunou se jejich aktivity na lyžařské svahy –
nejčastěji pak Vaňkův kopec. Více informací na
www.sk-sportici.cz
Tereza Němcová, trenérka

SPORTÍCI V LÉTĚ I V ZIMĚ

