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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
naposledy jsme vás o dění v obci
informovali prostřednictvím Bumerangu
v prosinci. Od té doby se udála spousta
dalších věcí, o kterých vás chceme
informovat. Bumerang je pouze jedním
z nástrojů, které pro komunikaci s občany
využíváme. Další informace můžete
najít na webu obce, v hlášení rozhlasu,
facebookovém profilu a v neposlední
řadě je můžete získat na pravidelných
zasedáních zastupitelstva obce.
I přesto, že nás na podzim letošního
roku čekají komunální volby, máme
naplánováno a rozběhnuto několik
větších akcí. Jedná se o dokončení oprav
komunikací po výstavbě kanalizace na
ulicích Opavská, Plesenská, 9. května
a Osvoboditelů. Ulice, které nebyly po
výstavbě kanalizace opraveny – ulice
Ve Mlýnku, Družstevní a část ulice
Chabičovské – se opravy dočkají v letošním roce.
Čeká nás také výměna části veřejného
osvětlení v obci. Dostali jsme dotaci
z Moravskoslezského kraje, ze které budou
vyměněna a doplněna svítidla v lokalitě
Kotrská. Výměna osvětlení proběhne také
ve Mlýnku, a to za mnohem úspornější
lampy, jelikož spotřeba elektrické energie
v této lokalitě je enormní. Osvětlení ve
zbývajících částech obce bychom rádi
vyměnili v brzké době.
Myslíme také na skupinu seniorů.
Zastupitelé rozhodli o přípravě architektonické studie na vybudování čtyř
bezbariérových bytů na pozemku, který
obci odkázal pan Josef Kudela. Byty se
budou nacházet v ulici Zahradní a budou
přednostně nabízeny seniorům z obce.

Je to jen výčet těch
největších akcí, na dalších
drobnějších stále pracujeme.
Ráda bych vás všechny
pozvala na letošní Den
obce, který se uskuteční
11. června ve sportovním
areálu u Sokolovny. Připravili
jsme pro vás zajímavý pro-

gram a budu se moc těšit,
že budeme mít příležitost
se potkat a oslavit úspěšné
dokončení kanalizace a čistírny odpadních vod v obci.
Kateřina Honajzrová,
starostka obce
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Napojování na kanalizaci může začít

Informujeme občany, že nově
vybudovaná splašková kanalizace byla uvedena do provozu.
Je tedy možné zahájit napojování.
Výkop, pokládku a napojení potrubí si zajišťují občané sami, a to
svépomocí nebo prostřednictvím
vybraného dodavatele. Seznam
firem, které můžete pro vykopání
domovní přípojky oslovit, najdete
na stránkách obce v záložce obec
– kanalizace – seznam firem. Termín pro napojení nemovitostí na
kanalizaci je do konce listopadu
2022.

Při napojení musíte splnit
následující podmínky:
1. Před zahájením vlastních
prací informujte místostarostu
obce Tomáše Langra prostřednictvím telefonního čísla 608 873 653.
2. Napojení vašeho potrubí
na revizní šachtičku, resp. napojení na potrubí přivedené k hranici vašeho pozemku, musí být jen
a pouze v tomto daném místě.
Jiné připojení je nepřípustné!
3. V rámci realizace připojení musíte pořídit fotodokumentaci, a to:
napojení vašeho potrubí
do revizní šachtičky, popřípadě
do připraveného potrubí, které
je vyvedeno na hranici vašeho
pozemku,
celkové foto uložení po-
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trubí na vašem pozemku před
jeho zásypem.
4. Fotodokumentaci odešlete
na e-mail kanalizace@velkapolom.cz. Do zprávy nezapomeňte
uvést adresu nemovitosti, k níž fotografie patří.
5. Po obdržení informace
z vaší strany, že napojení na novou kanalizaci je provedeno, budete vyzváni k podpisu smlouvy
o odvádění odpadních vod.
6. Vaši stávající žumpu či
septik je nutné vyvézt a doložit
doklad o vývozu. Doklad o vývozu předložíte při podpisu smlouvy.
Je přísně zakázáno vyčerpat
stávající žumpu či septik do
nové kanalizace!

Kanalizace je hotová, práce kolem ní ale ještě nekončí
Jeden z největších projektů
v historii obce – výstavba kanalizace – skončil. Tedy alespoň ta
část, která je skrytá pod veřejnými
komunikacemi. Zbývá ještě napojit všechny polomské domácnosti
a obecní budovy. Po téměř čtyřech
letech trvání je ale u konce velká
etapa. Jak ji hodnotí obec z pozice
realizátora? Zeptali jsme se starostky Kateřiny Honajzrové.
Postupně probíhá odkanalizování ve spoustě obcí a městských
částech. Proč k tomu teď dochází?
Byli jsme spíš mezi prvními, nebo
posledními, kdo se do celé akce
pustil?
Co se týká obcí naší velikosti,
jsme na tom podobně jako ostatní.
Ostatně, lze si toho všimnout při
cestách Českou republikou, „důkazem“ výstavby kanalizace jsou
většinou rozbité komunikace. Menší

obce tyto problémy často odsouvaly,
protože jejich řešení je opravdu finančně náročné, ale když ministerstvo životního prostředí vyčlenilo
nemalé finanční prostředky formou
dotací, pustily se obce do akce.

Důvodem, proč se staví kanalizace
nebo se odpadní vody řeší jinak,
jsou zpřísňující se limity znečištění
v odpadních vodách. Pokud se vody
nečistí a pouštějí rovnou do kanalizace, odebrané vzorky, které musejí
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obce evidovat, pak nemusejí splňovat nastavené limity a obce dostávají od České inspekce životního
prostředí tučné pokuty.
Říkala jste, že výstavba je finančně náročná. Kolik peněz tedy
ve finále akce v obci stála?
Celkem jsme na celou výstavbu
včetně doprovodných výdajů, jako
byl technický dozor, autorský dozor,
administrace dotace a další výdaje
vynaložili 225 milionů korun. Tato
částka je vysoká, jsme rádi, že se
nám vše podařilo dokončit a obci
zůstaly prostředky na další investice. Podařilo se nám také získat
navýšení původní dotace, což nám
ve financování velice pomohlo.
Jednou z první etap celé stavby bylo zbudování čistírny odpadních vod.
Ano, splaškové vody není možné
vypouštět do vodního toku bez jejich
přečištění. V lokalitě Mlýnek už jedna malá čistírna stála, ale nemohla
by nápor vod z celé vesnice zvládnout. Proto musela být vybudována
čistírna nová. Původní malá čistírna
se stala její součástí.
ČOV je momentálně ve zkušebním provozu. Jak dlouho bude trvat?
Zkušební provoz je povolen do
konce roku 2022, do té doby bude
čistírna zkolaudovaná. Už teď ve
zkušebním provozu však funguje
vše naplno.
Občanů se asi nejvíce dotkla samotná výstavba kanalizace.
Rozbité cesty, prašnost, hluk
a další ne úplně příjemné projevy. Teď je na nich ale ještě jeden
velký úkol, připojit se na veřejnou
část kanalizace.
Možná to teď vypadá, že pro nás
celá akce skončila, ale tak to rozhodně není. S občany budeme nadále
komunikovat, kontrolovat jejich
napojení a připravovat nové smlouvy o odvádění odpadních vod. Je
před námi ještě spousta práce, ale
myslím, že občané si uvědomují, že
je to pro ně do budoucna obrovský
benefit. Pustí vodu do kanálu a víc
se nemusejí starat. Zároveň ale
víme, co všechno to pro ně obnášelo, a ještě s sebou přinese.
Velice si vážíme veškeré trpělivosti a shovívavosti, kterou projevili,
i když se celá výstavba neobešla

bez problémů.
Že se taková akce neobejde
bez zádrhelů je téměř jasné. Jaký
byl ten největší?
Největším
problémem
byla
změna zhotovitele kanalizace. Protože původní zhotovitel neplnil své
závazky, rozhodlo zastupitelstvo
obce o odstoupení od smlouvy o dílo
a vybíral se nový zhotovitel. Menší
problémy pak provázely výstavbu,
kdy jsme často naráželi na tvrdé
podloží nebo na starou kanalizaci,
kterou jsme zastihli jinde, než jsme
ji očekávali.
Jeden kus kanalizace ale v obci
stále chybí. Jde o úsek v Opavské
ulici. Je to tak?
Tento úsek nebyl zahrnut v původní zakázce, protože se zde řešily technické změny. Na zatáčku na
Opavské je vydáno samostatné
stavební povolení a bude tedy realizována o něco později.
Nejvíce bylo ale asi vidět, že se
do zimy nestihly opravit všechny
cesty. Proč se to stalo?
Komunikace,
které
byly
opravovány v rámci projektu, byly
opraveny v prosinci 2021. Tedy kromě dvou úseků, které již nemohly
být dokončeny s ohledem na zimní
počasí. Máme v plánu je dokončit
letos. Bohužel ulice Budovatelů,
Na Kopci, část ulice Stodolní a Za
Humny musely být chybou projektanta, nepřejícího počasí a také
neukázněností
řidičů
kamionů,
kteří poničili vodovodní přípojky,
ponechány přes zimu nedokončené
a zhotovitel je dokončil v dubnu.
V průběhu léta by měly být opraveny
ještě překopy na krajských komunikacích – ulicích Opavská, Osvoboditelů, Plesenská a 9. května.
Chystáte teď něco dalšího,
když je jeden velký projekt z velké
části za námi?
Kanalizace a opravy cest jsou
samozřejmě pořád velké téma,
v letošním roce ale chystáme i další
věci. Zaměřujeme se na přípravu
projektové dokumentace na výstavbu bytů pro seniory, měly by vyrůst
na pozemku, který obci odkázal pan
Josef Kudela. Díky dotaci od Moravskoslezského kraje se nám podaří
vyměnit veřejné osvětlení v lokalitě Kotrská za osvětlení úspornější.
U základní školy dokončíme chod-

ník mezi prodejnou pečiva a parkovištěm a také chodník, který mohou
pěší použít mezi schodištěm u Motorestu a parkovištěm u základní
školy. Bude vybudováno osvětlení
okolo rybníku Rákosníček a na parkovišti u nového hřbitova. Podali
jsme žádost o dotaci na nový konvektomat na přípravu jídla ve školní jídelně a připravujeme žádost
o dotaci na výměnu povrchu ve
sportovní hale. Je již ve špatném
stavu. Další větší projekty se pak
zastupitelstvo rozhodlo přenechat
k rozhodnutí novému zastupitelstvu,
které vzejde ze zářijových komunálních voleb. Myslím si ale, že i tak
toho ještě v letošním roce spoustu
stihneme.
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Sbírka
pro Ukrajinu
Na začátku války na Ukrajině jsme, stejně jako řada
dalších, chtěli uspořádat humanitární sbírku pro potřebné.
Ovšem vhledem k obrovské
vlně solidarity jsme se rozhodli první pokus o její organizaci odložit. Sběrné místo
v Ostravě bylo totiž naprosto
plné a už nepřijímalo další věci
a materiál.
Humanitární sbírku jsme
tedy uspořádali až na konci
března. Jsme si ale jistí, že
všechny věci našly svého příjemce a pomohly tomu, kdo
je potřeboval. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří přispěli
a na obecní úřad něco přinesli. Nejvíce jste darovali věci
pro děti a trvanlivé potraviny. Všechno jsme odvezli do
Ostravy do sběrného místa.

„Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…“
„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte“
Dalajláma
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Jógou pomáháme
Ukrajině
Chtěla bych touto cestou
poděkovat lektorům jógy ze
studia Jogista, a to Lucii Salgové
Lomnické, Renátě Homolové,
Kateřině
Lazecké,
Kristýně
Černé a Janě Kremeňové za vedení benefičních lekcí jógy, které
se uskutečnily od 7. do 13. břez-

Poděkování
za pomoc
Jmenuji se Mariana Vorokh,
mám manžela Štefana a tři
děti – Janu, Ruvima a Adélku.
Pocházíme z obce Buštyno v Zakarpatské Ukrajině. Donedávna
jsme vedli celkem klidný a spokojený život. Jelikož u nás jsou minimální pracovní možnosti, jezdil
můj manžel Štefan už několik let
za prací do Čech. Vždy tam pracoval několik měsíců a pak se
vracel k nám domů. Naposledy
do Čech odjel začátkem února.
Ve čtvrtek 24. února se náš
život náhle obrátil naruby. Ukrajina se ocitla pod palbou nepřátelských vojsk. Manžel mi zavolal,
ať okamžitě sbalíme nejnutnější
věci a utečeme za ním do Ostravy. Na slovenskou hranici nás
dopravili známí. Tam jsme čekali devět hodin na odbavení. Na
slovenské straně už čekali nějací
dobrovolníci, kteří nám nabídli
odvoz do Ostravy.
U manžela jsme bydlet
nemohli – bydlí ve společné ubytovně. Tehdy nám nabídli pomoc
starší manželé z Dolní Lhoty
a ubytovali mě s dětmi ve svém
domě.
Oslovili pana ředitele Olivku
ze ZŠ Velká Polom s prosbou
o přijetí dětí do tamní školy.
I když byly zrovna prázdniny, pan
ředitel byl velmi vstřícný a začal
hned jednat. Zjistil, co budeme

na. Výtěžek z těchto lekcí činil 15
tisíc korun a předali jsme jej ukrajinským rodinám začleňujícím se
do běžného života v našem kraji.
Z celého srdce ale děkuji
především vám všem, účastníkům těchto lekcí. Přispěli jste
těm, kteří museli opustit své domovy a přišli mezi nás.
Kristýna Zděblová,
Jogista
potřebovat a vyhlásil finanční a materiální sbírku pro naši rodinu.
Takovou vlnu solidarity a lásky
jsme opravdu nečekali. Jelikož
jsme věřící, děkujeme především
Bohu za Jeho požehnání, ale
velké díky patří panu řediteli Olivkovi, paní učitelce Švidrnochové a všem ostatním učitelům
a zaměstnancům školy, kteří se
nejen starají o naše děti, ale také
do sbírky přispěli.
Náš velký dík patří všem
rodičům, kteří nakoupili spoustu
krásných potřebných věcí, ale
i hraček a elektroniky. Neznáme
vás osobně, ale osobně každému
z vás děkujeme. Je to pro nás
velká materiální pomoc a psychická podpora. V neposlední
řadě děkujeme i vedení firmy
ZK Design, která mi nabídla pracovní místo, což je pro nás v této
situaci velká pomoc.
Máme momentálně mnohá
přání, ale vyjádřím tady dvě
z nich:
Ať vám všem Pán Bůh za vaši
dobrotu požehná.
Ať na Ukrajině opět zavládne
mír a svoboda.
S vděčností a láskou,
Mariana Vorokh s rodinou
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Co se dělo
na cyklostezce
Jaro je tady a s ním i jarní práce
na stromech na naší cyklostezce.
Žáci Střední zahradnické školy
v Ostravě společně ošetřili stromy po zimě, odstranili přebytečný
obrost na kmenech, vyčistili závlahové mísy, přisypali mulčovací
kůru a také povolili úvazky stromů.
Stromy na cyklostezce rostou již
třetím rokem, a to je nejvyšší čas
uvolnit úvazky z kotvení. Úvazky
se povolují z důvodu zachování
pružnosti kmenů. Příliš dlouho

Velikonoční
jarmark
Letos se nám povedlo velikonoční jarmark na Návsi uspořádat tak, jak jsme si představovali. Počasí sice spíše odpovídalo začátku zimy než startu dubna,
dokonce i sněžilo, to ale spoustu
návštěvníků neodradilo. Venku na
ně čekaly stánky s velikonočními

Hlášení rozhlasu
můžete mít
i v mobilním
telefonu
Chcete získávat aktuální informace o důležitých událostech
v obci, ale neslyšíte hlášení rozhlasu? Využijte službu s názvem
Hlášení rozhlasu! Novinky tak, vedle klasického hlášení rozhlasu,
můžete dostávat do e-mailu nebo
mobilního telefonu prostřednictvím
sms zpráv anebo mobilní aplikace.
Hlášení rozhlasu využíváme
nejen pro informování občanů
o zajímavých událostech v obci, ale
také například v případě omezení
dodávek vody, elektřiny atd. Pokud

uvázané stromy se chovají jako
noha v sádře, ztrácí pružnost
a snadněji se lámou. Kůly budou
zachovány jako ochrana proti
přehřívání kmenů od sluníčka. Až
bude dostatek potravy pro zajíce a srny, sundáme také rákosí
z kmenů. Ještě proběhne zdravotní řez u větví, které nevyraší,
a během sezóny plánujeme
zálivku podle potřeby. Uvidíme,
jaké přijde počasí.
Kateřina Štefková,
pedagožka Střední
zahradnické školy v Ostravě

dekoracemi, skvělé jídlo a pití.
Samozřejmě i tekuté zahřátí, které
přišlo vhod.
Děti si užily velikonoční dílničky, v rámci nichž si vyrobily třeba velikonoční vajíčko. To si mohly
vzít domů, nebo ozdobu přidat na
velikonoční strom na návsi. Dílničky jsme umístili do knihovny,
aby na tvoření bylo pěkně teplo
a nesněžilo nám do díla.

tedy chcete být v obraze, službu
vám doporučujeme využívat.
Mobilní rozhlas je zdarma.
Pokud máte zájem o získání služby, postupujte podle následujícího
návodu:
1. Vyberte si, jakou formou chcete hlášení dostávat a sdělte svůj
zájem osobně na obecním úřadě,
e-mailem na matrika@velkapolom.cz
nebo telefonicky na 725 709 838,
nebo
2. na webových stránkách
velkapolom.hlasenirozhlasu.cz
proveďte registraci, zde si vyberete, jakou formou budete hlášení
odebírat, nebo
3. na Google Play ve svém
mobilním zařízení si stáhněte aplikaci Hlášení rozhlasu a nastavte
si formu odběru hlášení.

Filmové
odpoledne
U nás v Polomi kino není,
to každý ví. Přesto se na konci března promítala pohádka Tajemství staré bambitky 2.
A to hned dvakrát a před téměř
plným sálem Sokolovny. Věříme,
že situace zůstane i nadále
příznivá a možná se v létě zase
potkáme při letním kině. Těšíte
se? Sledujte naše informační
kanály, buďte v obraze a v kině!

First responder
odpovídá
jako první
First responder, tedy první
odpovídající, je člověk, který
prošel
speciálním
zdravotnickým kurzem, má uzavřenou smlouvu se zdravotnickým
záchranným systémem a čeká
na aktivaci. K té dochází prostřednictvím mobilní aplikace.
Pokud se stane nějaká nehoda
či je někdo v ohrožení života,
systém aktivně vyhledává, zda
v okolí není právě first responder. Pokud ano, nasměruje jej k
těm, kteří momentálně potřebují pomoc. Speciálně vyškolený
pracovník pak poskytuje kvalifikovanou pomoc do příjezdu
záchranné služby.
Sbor našich dobrovolných
hasičů má také svého first
respondera. Jeden z hasičů
prošel zdravotnickým kurzem
a momentálně je připraven na
aktivaci pomocí aplikace. I když
se díky responderům zvyšuje šance na úspěšnou záchranu člověka v ohrožení života,
doufejme, že služeb našeho
prvního odpovídajícího nebude
příliš často potřeba.
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Odpad, který nepatří do
kanalizace, a kam s ním

hygienické potřeby
vlhčené ubrousky

směsný odpad
nebo kompost

směsný odpad

zbytky potravin
odpad z kuchyně

barvy
ropné látky
ředidla
domácí chemie
kyseliny

lékárna

jedlé tuky
jedlé oleje
zbytky po smažení

nebezpečný
odpad

léky

speciální
popelnice

Organizace
odpadového
hospodářství
Svoz veškerých popelnic a kontejnerů v obci je realizován prostřednictvím společnosti OZO Ostrava.
Zvykli jsme si, že popelnice na komunální odpad máme mít připraveny
k vývozu před nemovitostmi už
v neděli večer, neboť společnost OZO
začíná s vývozem od šesti hodin
v pondělí ráno. Nic se také nemění na
tom, že u čtrnáctidenního cyklu vývozu se liché pondělky vyváží popelnice v části obce, která leží od ulice
Opavské ve směru na Háj ve Slezsku a v sudé pondělky popelnice od
těch nemovitostí, které jsou umístěny
od ulice Opavské ve směru na Dolní Lhotu. Bohužel jedna změna ve
vývozu popelnic nás však čeká. Týká
se vývozu popelnic na bio odpad.
V současné době probíhá vývoz
popelnic každé liché úterý, avšak od
července se tento den změní na liché
středy. Změnu svozu vám v červnu
připomeneme.
Mnozí z nás již netrpělivě vyhlíželi začátek dubna a s ním i otevření
obecního dvorku. Stejně jako loni,
i letos je až do konce listopadu
obecní dvorek otevřen každou sobotu od 8 do 11 hodin a každé úterý
od 15 do 18 hodin. Pro úplnost je
potřeba uvést, že na obecní dvorek
můžete vyvážet bioodpad, který se
nevešel do biopopelnice, objemný
odpad z domácnosti, vysloužilé elek-
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trospotřebiče, nebezpečný odpad
z domácností jako barvy, ředidla, PET
láhve s použitým olejem z domácnosti a za úplatu a v omezeném
množství i stavební suť. Na dvorek
není možné odkládat pneumatiky.
V obci je zřízena řada míst,
označovaných jako hnízda, kde jsou
umístěny kontejnery na separovaný
odpad. Hnízd je dostatek a některá
nejsou plně využívána. Pokud přijedete ke kontejnerům, které jsou
plné, prosím, využijte jiné kontejnery
v obci. Určitě si při pohybu v obci
všimnete, které by to mohly být.
Pokud byste totiž zanechali odpad
vedle kontejnerů, založíte černou
skládku. Obec si je také vědoma,
že některé kontejnery plní občané
jiných obcí. Bohužel s tím nic nelze
dělat a je pořád lepší, když odpad
skončí v kontejneru než v příkopě.
A tím se dostáváme ke
společnému úklidu Velké Polomi.
Na druhou dubnovou sobotu byl
naplánovaný společný úklid obce,
který se měl uskutečnit v rámci akce
Ukliďme Česko. S nadějí jsme vyhlíželi krásné slunečné počasí a jarní
teploty, avšak sobotní ráno nebylo
takové, jaké jsme chtěli. Bylo deštivé
a chladné počasí. Společný úklid jsme
zrušili, ale zájemci si mohli na obecní
úřad přijít pro pytle na odpad a domluvit si uklízený úsek. Pár nadšenců
se našlo, vyčistili některá prostranství
v obci a příkopy vedoucí z obce, za
což jim patří velký dík a tatranka.
A pro ostatní, kteří se zamýšlí nad tím,
proč by měli přijít pomoci uklízet, když
oni nic nevyhazují. Bohužel je to tak,
že pomoci s úklidem většinou chodí
právě ti, kteří nic mimo místa k tomu
určená nevyhazují, ale není jim lhostejné, v jakém stavu se veřejná prostranství nachází. A pokud zvažujete,
zda se v rámci dalšího společného
úklidu přidáte, tak neváhejte, protože při úklidu je spousta legrace.
Většinou se hecujeme, kdo v příkopě
nalezne zajímavější „úlovek“, litujeme
toho, kdo do příkopy vyhodil svačinu
a pak musel být celý den o hladu, či
hádáme, jakých lahví od alkoholu
sesbíráme nejvíce. Doufáme, že teď
jsou navnadění i ti z vás, kteří váhali
a příště se k úklidu přidáte. Budeme
se na vás těšit.
Lucie Divišová

Jak jsme se vloni podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Velká
Polom může v roce 2021 pochlubit
sběrem starého elektra určeného
ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 5,84 tuny. Na každého
obyvatele tak připadá 2,83 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena elektřina a produkce
skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Z vyčíslení společnosti Elektrowin,
kolektivního systému pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů, vyplývá, že díky obyvatelům došlo
v loňském roce k úspoře produkce
CO2 ve výši 68,71 tun. Stejné
množství tohoto plynu pohltí 27 smr-

ků. Nebylo nutné vytěžit 3 423,79
litrů ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1, a to
celkem 129krát. Došlo také k úspoře
35 245,19 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 35 246krát.
Podařilo se recyklovat 3 362,14 kg
železa. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro
výrobu 138 nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací
vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 118,47 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 21 061 eurových
mincí, nebo 143,78 kg hliníku, který
by stačil na výrobu 9 586 plechovek
o objemu 0,33 l.
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Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.
Díl 2. – Jak třídit

3

5

1
Olej lijte do PET lahve
opatrně přes trychtýř

Připravte si
dobře uzavíratelnou
PET lahev

Plnou PET lahev vhoďte
do nejbližší olejové popelnice:
www.tridimolej.cz/mapa

4
2
Pevné tuky
roztavte nebo přesuňte
pomocí stěrky

Lahev dobře uzavřete
a uschovejte, dokud
nebude plná

Olej nechte
vychladnout
na 40 °C

Na co si dát pozor

Pozor na ucpání

Mějte po ruce

Třiďte pouze jedlé

Přelévejte ve dřezu,

Do kontejneru

trychtýře strouhankou

papírovou utěrku, pokud

oleje a tuky, žádné

aby se olej nevylil např.

nikdy nevhazujte

či jinými zbytky jídel

by vám olej ukápl

technické oleje

na dřevěnou podlahu

skleněné nádoby

Tip:

Olej můžete nejprve slít do zavařovací sklenice, teprve poté přelít do PET lahve

Kde najdete naši nejbližší popelnici,

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa
info@tridimolej.cz
+420 800 016 017
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Jak třídit
kuchyňské oleje
Tentokrát si ukážeme, jak olej
a tuk v domácnosti správně sbírat,
aby to pro vás bylo co nejpohodlnější.
Najděte vhodnou lahev.
K třídění se hodí jakákoliv PET
lahev se šroubovacím víčkem – od
klasické minerálky, slazených nápojů, džusů, mléka, použitého oleje,
ale i od pracích či mycích prostředků. Snáz se vám bude olej přelévat
do lahví se širokým hrdlem, jakou
mají ledové čaje, džusy nebo mléko.
Olej z vaření, smažení a jídel
můžete do PET lahve přelévat
buďto přímo, nebo si můžete pomoci „mezistanicí“, totiž skleněnou zavařovačkou se šroubovacím
víčkem. Přímo do PETky doporučujeme slévat spíše domácnostem
s nižší produkcí oleje, který pochází
hlavně ze studené kuchyně (saláty,
nakládané dobroty apod.). Naopak

skleněná zavařovačka snese vyšší
teploty oleje a lépe se do ní přelévá
z pánve či pekáče.
Opatrně olej přelijte.
Při samotném přelévání je vhodné použít trychtýř, obzvlášť má-li
lahev užší hrdlo nebo máte-li větší
množství oleje. Pokud olej obsahuje hodně pevných zbytků jídla
(z nakládané zeleniny či smažení
a pečení), můžete je zachytit sítkem, aby vám trychtýř neucpaly.
Do PET lahve ani do sklenice nikdy
nepřelévejte horký olej, může dojít k roztavení lahve nebo dokonce
popálení!
Olej vždy vlévejte pomalu a opatrně, aby vám nepřetekl přes okraj.
Rozlitý olej dovede nadělat pěknou neplechu, mějte proto po ruce
ubrousek či papírovou utěrku, abyste jej mohli v případě ukápnutí rychle setřít. Bezpečnější je umístit PET
lahev při lití do dřezu.
Pevné tuky nechte roztát.
Pevné tuky jako máslo, sádlo,
ztužené tuky nebo výpek můžete
přendat pomocí stěrky či vařečky

Údolí Čertova mlýna – cíl výletů
Lokalita Čertův mlýn je vyhledávaným místem pro procházky
s cílem návštěvy výletní stejnojmenné restaurace. Je to také lokalita, kterou vyhledává množství cyklistů, protože tímto údolím
prochází značená cyklotrasa Radegast–Slezsko. Bohužel v průběhu
minulých dvou let došlo k uzavření
průjezdu údolím ze strany od Háje
ve Slezsku. Toto uzavření provedl
majitel pozemku, na kterém se nachází vjezdová brána. Tato byla celé
roky otevřená a údolí bylo veřejnosti
přístupné. Spolu s nástupem covidu však majitel dospěl k závěru, že
si již nepřeje, aby bylo údolí z této
strany volně přístupné, bránu uzavřel a z druhé strany umístil oplocení a zákazové značky. Do údolí se
tak dalo dostat pouze pěšky či vedle kola lesem nad nemovitostí uvedeného vlastníka.
Obec Velká Polom ani obec
Háj ve Slezsku s tímto uzavřením
nesouhlasily, a proto požádaly silničně správní úřad Magistrátu měs-

ta Opavy o určení, zda je uvedená
komunikace veřejně přístupná a zda
měl vlastník právo uzavření provést.
Bohužel je celý proces velice zdlouhavý a složitý a na jeho výsledek
prozatím čekáme.
Přesto je celá lokalita velice
pěkným místem. Z Velké Polomi se
sem dostanete po silnici směrem
na Háj ve Slezsku, před lesem
zahnete vlevo po asfaltové silni-

nebo je nechte na pár desítek vteřin
rozpustit v mikrovlnné troubě či lehce rozehřát na pánvi, v pekáči,
v hrnci. Běžně jim stačí teplota již
okolo 40 ˚C, takže se nemusíte bát
popálení, prasknutí či zhroucení
lahve.
Naplněnou lahev odneste do
popelnice.
Po přelití oleje sběrnou nádobu dobře uzavřete a schovejte na
místo, kde nebude překážet a kde
nehrozí převržení či rozbití (skříňka
pod dřezem, spíž apod.). Jakmile
máte PET lahev plnou, dobře ji uzavřete a odneste do nejbližší olejové popelnice. Do popelnice vhoďte
celou a dobře zašroubovanou PET
lahev, olej nikdy nepřelévejte nebo
nevhazujte ve skleněné nádobě.
Máte další nápady na zlepšení
nebo jste narazili na problém,
kterému je dobré se vyhnout? Určitě
nám dejte vědět na našem facebooku Třídímolej.cz nebo instagramu tridimolej.cz.
Společnost Třídím olej

ci. Po necelém kilometru dorazíte
k výletní restauraci Čertův mlýn u
potůčku zvaného Kremlice. Údolím
lemovaným hlubokými lesy je pak
podél potoka možno dojít až na silnici směrem k Háji ve Slezsku. Toto
údolí bylo v minulosti dlouho uzavřeno. Bylo v majetku Vítkovických
železáren a probíhalo zde testování
pancíře dodávaného tuzemským
továrnám na výrobu tanků a dalších
těžkých zbraní. V údolí jsou patrné
ještě pozůstatky zkušebny, kolejí
a betonového oplocení.
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Skauti pro letošní
rok plánují řadu
aktivit
Letošní rok nezačal přesně
podle našich představ. Nuceni situací jsme museli zrušit náš
každoročně pořádaný zimní tábor, na který jsme se všichni hodně těšili. Až do poslední chvíle
v nás žila naděje a my možná lehce bláhově doufali, že se všechno
podaří a na „zimák“ pojedeme.
Avšak týden před odjezdem, kdy
bylo všechno připravené, se situace spojená s pandemií zhoršila, onemocnělo nám mnoho dětí
společně s vedoucími-rádci. Uskutečnění táboru by znamenalo
velké riziko. Nedalo se svítit a tábor byl odvolán. Velká vděčnost
patří především vám, rodičům,
kteří jste na naši situaci brali
ohled a projevili velkou vstřícnost
a trpělivost. Děkujeme!
I přes velkou touhu scházet
se a tvořit s dětmi program, moc
schůzek v minulém roce, díky pandemickým zákonům a nařízení
vlády, neprobíhalo. Navzdory tomuto všemu se přihlásil pro rok
2022 rekordní počet členů, a to
65!
Máme před sebou spoustu
plánu a cílů, kterých chceme
společnými
silami
dosáhnout. Začali jsme účastí na Velikonočním
jarmarku,
jehož
výtěžek jsme předali na podporu

lidem prchajícím před válkou vedenou na území Ukrajiny. Také
se zúčastníme tradičního výstupu na mohylu Ivančenu s cílem
uctění památky skautů, kteří byli
za 2. světové války popraveni.
Samozřejmostí je pořádání letního tábora.
Vzhledem ke stále rostoucímu počtu členů, bude potřeba zvýšit kapacitu tábořiště. Už
teď ale víme, že nás naše obec
opět podpoří. Bez její podpory a
našich sponzorů bychom nemohli
dělat to, co děláme a co nás tak
naplňuje.
Tak jako roste počet nových
dětí, je potřeba zvýšit i počty
a kvalifikace vedoucích. Ti se
neustále vzdělávají. Na podzim
loňského roku bylo deset členů na
rádcovském kurzu, což je základní kurz pro větší děti od 14 let, který
tyto děti vzdělává a motivuje k
tomu, stát se v budoucnu taky vedoucím-rádcem. Letos se chystá

sedm členů na čekatelský kurz
rozšiřující jejich lektorské znalosti
s možností získat potřebné akreditace pro práci s dětmi. Absolventi
tohoto kurzu se stávají plnohodnotnými vedoucími-čekateli.
Neposedné děti někdy přijdou i k lehčímu úrazu, je třeba
tedy mít dostatek zdravotníků.
Právě v tuto dobu zakončuje kurz
zdravotníka jedna naše skautka.
Jistě bude pro naše děti skvělá
zdravotnice, která zvládne každé
„bebí“. Další členka našeho oddílu v nedávné době složila zkoušku
odborné činovnické kvalifikace
v oboru zdravověda. Tato zkouška ji opravňuje vzdělávat další
skauty a skautky v tomto oboru
a zkoušet při čekatelských a vůdcovských zkouškách. Vůdcovský
kurz je jeden z pomyslných vrcholů našeho skautského vzdělávání.
Jak už název napovídá, je to nutná
kvalifikace každého současného
a budoucího vůdce či vůdkyně
oddílu. Letos se na tento kurz
chystají dva členové.
V době covidu jsme se
soustředili na vzdělávání, teď
je čas své síly vložit do dobrodružství a zážitků. Do dalšího čtvrtletí vstupujeme plní optimismu
a chuti dělat pro děti ještě více,
než jsme dělali doposud. Všem
čtenářům přejeme pokojné a radostné prožití jara.
Za skautský oddíl Heřmánek
Jan Chodil
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Vítání jara
Jaro je čas probouzení, plné
hřejivých doteků sluníčka, také
čas mláďátek a rozkvetlých
kytiček. U nás v mateřské škole
jsme chtěli jaro přivítat a probudit ze zimního spánku na podzim
uložené broučky.
Děti přivítala víla Jarněnka,
které pomohly rozloučit se se zimou v podobě Moreny. Tuto loutku společně vynesli a hodili do
rybníka v doprovodu básně „Zimo,
zimo, táhni pryč…“. Protože víla
Jarněnka má na jaře hodně úkolů,
děti jí s některými pomáhaly. Nejprve bylo potřeba k životu probudit semínka. Děti do vlastnoručně
malovaných květináčů zasadily
semínko slunečnice, o které se
budou doma starat. Jako další
úkol probouzely u rybníčka Brčálníčka žabičky a společně s nimi
si zaskákaly v pytlích. Děti také
pomohly probuzeným beruškám
vyzdobit krovky. Pavoukům zkontrolovaly pevnost pavučiny pro-

Měsíc knihy
U Rákosníčka
Březen není jenom měsícem
příchodu jara, ale také knihy.
I my v MŠ U Rákosníčka jsme se
proto věnovali knížkám. V rámci
čtenářské pregramotnosti jsme
se vydali na návštěvu do místní
knihovny. Tam nás přivítala milá
paní knihovnice a postupně děti
seznámila s tím, jak to v knihovně
chodí, či s rozdělením a umístěním knih v regálech. Paní knihovnice dětem nachystala nejzajímavější dětské knihy plné
krásných barevných obrázků
a společně si s nimi o nich povídala. Některé děti byly překvapené,
že si mohou číst, i když to ještě
neumí, a to jen díky obrázkům.
Nechyběla ani relaxace s knihou,
kdy si malí návštěvníci sami vy-

lézáním mezi vlákny, a nakonec
brouku hovniválovi dokoulely
kuličku. Na závěr děti básničkou
probouzely broučky v mechové
chaloupce, které tam na podzim
společně uložily k zimnímu
spánku.
Za dobře odvedenou práci
pak na všechny čekala odměna

v podobě občerstvení, podával se
párek v rohlíku a čaj. Odpoledne
se vydařilo a všichni se radovali ze společně stráveného času
a krásných zážitků.

brali knížku a celou si ji prohlédli.
Před odchodem jsme si společně
s dětmi vybrali a zapůjčili knihu
na čtení i do MŠ. Dětem i nám
pedagogům se návštěva moc
líbila a paní knihovnici ještě jed-

nou děkujeme za čas, který nám
věnovala. Snad se nám povedlo
předat dětem kouzlo knih a posílit
zájem o ně.

Kolektiv MŠ U Rákosníčka

Kolektiv MŠ U Rákosníčka
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V Horní Lhotě v prvním pololetí nezaháleli
První pololetí tohoto školního
roku máme za sebou, uteklo jako
voda a bylo naplněné spoustou krásných akcí. Se skřítky
Poználkem a Hopsálkem jsme
pravidelně chodili do lesa, stavěli
domečky pro lesní skřítky z přírodnin, poznávali stromy, keře
a všechno co je kolem nás. Sledovali jsme podzimní přírodu. Jak
se mění její barvy, počasí a jak se
pomalu připravuje na zimu. Pozorovali jsme práci na poli, vyzkoušeli jsme si, jak se ze zrnka obilí
získává mouka a pekli chleba.
Na naší zahrádce jsme vysadili nové maliny, přesadili angrešt,
tak se snad dočkáme jeho lepších
plodů. A když se konečně přihnal
ten správný podzimní vítr, uspořádali jsme i s rodiči drakiádu se
soutěžemi a opékáním.
Ve školce máme také rádi
návštěvy. Ale kvůli opatřením jich
nemohlo být tolik, kolik bychom si
představovali. Třikrát přijelo loutkové divadlo, proběhly přednášky
„Lesní zvířátka“ a „Ze života výra“,
kde jsme měli možnost vidět dva
živé výrečky bělolícé. Děti si velmi
užily projektový den „Děti a divadlo“ a besedu se záchranářem.
S prosincem přijde vždy
krásné předvánoční období, kdy
děti učíme, že je krásné dostávat
dárky, ale ještě krásnější je někoho obdarovávat. Před Mikulášem
probíhalo několik dnů vyrábění
kouzelných hvězdiček, sedmdesát

jsme jich potom roznesli vesnicí
hornolhotským seniorům s přáním
pohodových Vánoc. Pro rodiče
jsme natočili video plné veselých
tanečků, písní, říkanek a zimních
radovánek. Ve spolupráci s rodinami našich dětí, jsme se zapojili do sbírky Vánoční hvězda, kde
jsme prodejem vánočních hvězd
přispěli nadaci Šance z Fakultní nemocnice v Olomouci. Tohle
krásné období jsme jako každým
rokem zakončili návštěvou kapličky v Horní Lhotě.
A když přišla ta správná zima,
tak jsme bobovali na kopečku za
školkou, stavěli sněhuláky a iglů.
Několik dětí se zúčastnilo v doprovodu svých rodičů lyžařského
kurzu na Vaňkově kopci. Sníh
a led jsme také využili k pozorování a badatelským aktivitám, to
děti moc bavilo. Zimu jsme zakončili maškarním plesem, který

nebyl sice tak velký, jak jsme byli
zvyklí, ale i ve školce jsme si ho
užili. Zakončili jsme ho v tělocvičně
tancováním s balónky a bublinami
z bublifuku.
Ze strany obce máme i nadále
velkou podporu. Interiér mateřské
školy sice prošel před několika lety
velkou rekonstrukcí, ale stále je co
dokončovat, měnit a vylepšovat.
Ze všech novinek uvedu například
novou televizi s internetem. Nyní
můžeme vzdělávací aktivity rychle doplnit výukovým videem, vyhledáme si taneček, písničku,
nebo co nás právě zajímá. Děti
moc potěšila nová Polikarpova
stavebnice. Stavebnice, ze které
stavěli ještě naši rodiče. Děti si
z ní v rychlosti postaví loď, auto,
domeček nebo průlezku.
Máme před sebou spoustu
plánů, při kterých vycházíme
z toho, co děti potřebují a co je baví.
Chceme rozvíjet jejich velký zájem
o pozorování přírody a podpořit
přirozenou hru. Na zahradě připravujeme koutek pro divokou louku,
vysadíme motýlí keř a přivezeme
broukoviště ze starého pařezu.
U chaloupky už je nejen pro
děvčata připravená nová venkovní
kuchyňka na vaření z přírodnin
a nová lavička. Teď už jen čekáme,
až přijde to správné jaro.
Blanka Kozáková,
MŠ Horní Lhota

Bumerang 45 . 05/2022

13

Starší žáci
předčítali mladším
Celý březen provázela naši
školu akce s názvem Březen –
měsíc knihy. V rámci této akce
jsme uspořádali s žáky osmých
a devátých tříd čtení pro první třídy.
Jeden den se na dvě hodiny naši

žáci přesunuli do prvních ročníků
a předčítali jim známé pohádky:
O pejskovi a kočičce, Včelí medvídky, Devatero pohádek. Také
první třídy nám ukázaly, jak již
dokáží krásně číst. Celá akce byla
doprovázena říkankami a drobnými pohybovými cvičeními, to
abychom si připomněli, co všechno jsme se kdysi i my v prvních

třídách naučili. Starší žáci si akci
moc užili a prvňáčci si odnesli
například to, že při čtení mohou
zažívat pestrou paletu emocí,
zážitků a také, že čtení může dělat
lidem radost.
Ivana Měchová
pedagožka ZŠ Velká Polom

Bumerang 45 . 05/2022
Projekt
plný energie
V pondělí 21. února naše
škola pořádala projektový den
pro osmý ročník s aktuálním
tématem: obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Byli jsme
rozřazeni do skupin po třech
a hned se dali do práce. Stavěli
jsme modely elektráren, tvořili
plakáty na téma energie a pracovali s ropou. Krásně jsme se
ušpinili a následně se museli někteří z nás třeba i čtyřikrát
umývat. Na závěr pár vybraných
skupin prezentovalo své výtvory
před deváťáky, kteří je hodnotili. Nejlepší tři představení byla
oceněna.
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Okresní kolo
odznaku
všestrannosti
Ve čtvrtek 24. března se naše
škola zúčastnila okresního kola
Odznaku všestrannosti, které se
konalo v ZŠ Ostrava – Bělský Les.
Zúčastnilo se celkem 21 žáků a žaček naší školy, jmenovitě to jsou:
Rozálie Ploticová, Isabel Bjalková,
Eva Klein, František Galdia, Karla Joslová, Markéta Kohlerová,
Vendula Tvrdá, Julie Dostálová,
Markéta
Heverlová,
Matyáš
Hurník, Michael Barilič. Ema Bit-

tová, Pavel Nawar, David Švehelka, Laura Kusynová, Bára Holá,
Sára Lešová, Dominik Jahn, Adam
Rozsypal, Vít Leva a Radovan
Křivý.
Naše družstvo vybojovalo
8. místo mezi ostravskými školami.
Nejlepšího individuálního výkonu
dosáhla Ema Bittová, která získala
6. místo ve své věkové kategorii.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy, ale především děkujeme naší skvělé podpoře, paní
učitelce Mihulové.
Bára Holá, 7.C

Alžběta Hošková, 8.A,
Jakub Železný, 8.B

Založili jsme na naší škole
SCIENCE pracovní skupinu, ve
které usilujeme o propojování
předmětů jako je přírodopis,
chemie, fyzika, zeměpis, informatika atd. Pro každý ročník
připravujeme projektový den.
Našim cílem je rozvíjet u žáků
schopnost týmové spolupráce,
řešení problémů a další měkké
dovednosti.
Projektové
vyučování někteří žáci vítají.
Pro jiné je to nepříjemná výzva,
protože pro úspěšné zvládnutí
úkolů musí vystoupit ze své
komfortní zóny. Ale o tom život je… Gratulujeme vítěznému
týmu, který tvořili: Lucie Stejskalová, Josef Kedroň a Matěj
Luzar.
Za SCIENCE
Hana Mihulová,
pedagožka
ZŠ Velká Polom

Darovali jsme krabice od bot
Žáci z 9.A se vloni v prosinci rozhodli, že se zapojí do akce
„Krabice od bot“. Jde o charitativní
projekt Diakonie ČCE, ve kterém
se darují vánoční dárky dětem ze
sociálně slabých rodin.
Přístup 9.A všechny mile překvapil, do projektu se dobrovolně
zapojila polovina třídy, vše jsme
zorganizovali velmi rychle. Děti
donesly dárky do krabic od bot,
samotné krabice a škola dodala
balící papír, zaregistrovala nás do
sběrného místa a dárky pak také
odvezla.

Zabalili jsme pět dárků pro
chlapce různého věku (od 7 do 14
let). Do balíčků jsme zabalili kosmetiku, knížky, hry, lahve na pití,
něco dobrého na zub, ponožky,
čepice, pastelky, tužky, čelovky
atd. Věříme, že dárečky udělaly
někomu radost, protože nás tato
akce v předvánočním čase moc
potěšila a dobrý skutek nás zahřál
na srdci.
ZŠ Velká Polom
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Společenský den
V pátek 25. března se v naší
základní škole konal Společenský
den. Děti ve školním parlamentu
navrhly, že se všichni obléknou
do společenského oblečení. Poté
se tento návrh rozvinul o módní přehlídku a večerní akci pro
žáky devátých tříd, taktéž ve
společenském oblečení.
Žáci si vytvořili vlastní kulisy,
včetně mola na módní přehlídku.
Všechny třídy se slavnostně oblékly a o velké přestávce se některé
děti předvedly na přehlídkovém
molu s hudbou a moderátory. Přehlídky se zúčastnily téměř všechny
třídy druhého stupně. Zúčastnily
se i paní učitelky.
Po skončení akce si deváté
třídy nachystaly diskotéku, přinesly si vlastní jídlo a pití a v 18 hodin to rozjely na tanečním parketu.
„Akce byla super, všichni si to užili,
jídla bylo hodně i pití. Bylo to dobré,“ říká žákyně deváté třídy k
diskotéce. Děti plánují akci příští
školní rok zopakovat.
Tereza Vasilová
a Klára Honajzrová,
žákyně devátých ročníků

Komentář k akci:
Vidět své spolužáky v běžný
den oblečené jako do divadla byl neobvyklý zážitek. Mile
mě potěšilo, že dohodu dodrželi
téměř všichni, a právě díky tomu
se společenský den tak povedl.

Byla jsem zvědavá, zda se díky
společenskému oblečení změní
i chování, no, žádné změny jsem
si nevšimla. O velké přestávce
dostali šanci projít se v doprovodu potlesku po „červeném koberci”
odvážní zástupci tříd a večer jsme

společně všichni déváťáci ukončili
den dlouho chtěnou a povedenou
diskotékou.
Simona Rožková, 9.C
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Olympiáda
v anglickém jazyce
Na počátku března se na naší
škole konalo školní kolo Olympiády
v anglickém jazyce. Soutěže, ve
které bylo třeba prokázat několik
anglických dovedností (poslech,
mluvení, čtení), se k našemu
velkému překvapení zúčastnilo
23 žáků a žákyň z osmých a de-

Nadějní
angličtináři
Na podzim roku 2021 se šestice žáků z devátého ročníku připravovala na zkoušku Cambridge
B1 Preliminary. Po rychlé a intenzivní přípravě se všem žákům
podařilo získat certifikát. Pěti
z nich dokonce na úrovni B2, která
převyšuje požadavky maturitní
zkoušky. Těmito šikovnými angličtináři, z nichž se někteří podělili
o své dojmy, jsou Adéla Asztemborská, Patrik Curylo, Veronika
Černá, Kryštof Krynský, Tereza
Sedláčková a Pavlína Skalská.
Přinášíme jejich postřehy i v angličtině, abyste mohli posoudit jejich schopnosti.
Věříme, že v příštím školním
roce projeví o tuto anglickou zkoušku zájem i letošní osmáci.
Simona Kravčenko,
pedagožka ZŠ Velká Polom
It isn’t so hard to pass this
exam. The only thing you need
to know is English, obviously. My
personal experience was actually really terrifying and I thought I
wouldn’t make it. I had to write a
whole article in English and that
was really tough, but the worst
thing that happened to me was
speaking. I’m not a very social person and talking with an unknown
guy in English was a pure panic. In
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vátých tříd. Jejich výkony byly velmi potěšující, do okresního kola
mohl ovšem postoupit pouze vítěz,
kterým se stala Pavlína Skalská
z 9.C. Na druhém místě se pak
umístila Alžběta Hošková z 8.A
a třetí příčku obsadila Julie Demlová z 8.B. Všem zúčastněným
moc děkujeme a budeme se těšit
na další ročník!
V okresním kole, které se konalo 15. března v Ostravě, se Pavlí-

na Skalská umístila na krásném
6. místě z 32 zúčastněných žáků
a žákyň. Tímto bychom jí chtěly
za celou školu pogratulovat ke
skvělému výsledku a také poděkovat za skvělou reprezentaci.

the end I thought I wouldn’t pass
even B1 and some miracle happened and I passed B2 which is
unbelievable. It wasn’t easy, but it
wasn’t hard and I’m so glad I have
the certificate. It gives me benefits
now and I hope it will in the future.
I also plan to pass more English
exams. (Tereza)

wise I’ll get B1. After roughly 2
months I got the results and fortunately I got a B2 certificate (better than the B1 certificate I was
aiming for).

Upřímně, opravdu to stálo za
to. Nebylo to nijak těžké, všichni
jsme to nakonec zvládli. Jediným
negativem může být vyšší cena,
to ale nevadí. Zkráceně: Do toho,
stojí to za to! (Patrik)
As someone who will be taking
entrance exams in the near future, I want to accumulate as
many points as possible. Lucky
for me, the schools that I’m applying to give extra points for
English certificates (B1 and higher). The studying process for the
exam was made easier by our
supportive class teacher and my
prior studies of English. The exam
was pleasantly difficult (not easy not hard). Even though I finished
the test with great confidence I still
had many doubtful thoughts whilst
I waited for the results. Now something about the Cambridge exams.
Let’s say I take the B1 exam.
If I don’t have enough experience
to pass it I’ll get a lower grade certificate (A2) and if I do well I’ll get
a higher grade certificate (B2) other-

Michaela Friedecká
a Simona Kravčenko,
ZŠ Velká Polom

My feelings and emotions on
the whole exam thing is just one
word, “puzzle”. First piece of the
puzzle was also the key to the
start. Self education. Being able
to assemble the knowledge I got
from school and further read and
learn, was the first piece of puzzle I made for what I know today.
(...) The monster-like puzzle, how
it looked, was probably around A2
qualification. After putting the catastrophe of a puzzle into a more
oriented style, I got the qualification of B2! That’s how I made
it here. The puzzle still lacks
a whole lot of pieces, but it’s
alright, I still have four more years
of school ahead of me and even
after I graduate, learning is a process that never ends. That’s why
I recommend taking the Cambridge exam, it might be stressful,
but the outcome is worth it. Go for
it! (Veronika)
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Žáci zabodovali v celonárodní soutěži
strategické hry piškvorky
PIšQworky jsou podzimní
týmová soutěž pro všechny
studenty středních škol a žáky
druhého
stupně
základních
škol v oblíbené strategické hře
piškvorky, která je pořádána
spolkem Student Cyber Games
od roku 2008. Pravidelně se jí
účastní tisíce studentů. Hlavním
cílem projektu pIšQworky je vzbudit v mladých lidech zdravé
sebevědomí a podpořit jejich
soutěživost, logické uvažování
i trpělivost.
V listopadových online turnajích se mohli vyšvihnout žáci
základních škol a ukázat středoškolákům, že v pIšQworkách
rozhodně nehraje věk žádnou roli.
Jako každý rok i vloni soutěžily stovky pětičlenných týmů ze
všech krajů naší malé republiky.
Za naši školu se účastnilo několik týmu z šestých a devátých tříd
pod různými názvy – 7.C kluci, 7.C
mix, Eimo (9.A), King Team (8.A),
Nukleární květáci (6.C), Papoušci
s.r.o. (7.B), Malý Avengers (7.A),
Pokročilý (9.B) a samozřejmě
Lajdáci (6.B). Náš nejúspěšnější
tým, který se probojoval nejdál do
předposledního kola celé soutěže,
byl složen z žáků 9.B, kteří si dali
název Pokročilý. Pětičlenný tým
se skládal z Ondřeje Bubeníka,
Matyáše Vojtáška, Jirky Filipčíka,

Matouše a Šimona Krátkých.
Od začátku to byla psychologická bitva, protože konkurenční
týmy se snažily zastrašit soupeře
názvy svých týmu jako například:
Náhrobní
křížci,
Kopřivnice
predátors, Fofíkovci, Jelita národa, Klepeťáci, Křížky apokalypsy,
Kachničková parta atd. Náš tým
(Pokročilý) postupoval výběrovým
školním kolem, které jej posunulo
dále do oblastního a regionálního
kola, kde již zůstaly jen nejsilnější týmy z šesti krajů. Náš tým
se nakonec probojoval do regionálního kola, kde skončil na
pěkném 16. místě. O větší kousek
jim unikl postup do Grandfinále,
které se odehrálo v Brně.
Největšího
úspěchu
této
soutěže dosáhl žák 9.B, který se
v kategorii jednotlivců probojoval
přes oblastní a krajské kolo až do
Grandfinále celé České republiky,
které se konalo v Praze. Umístil
se na vynikajícím 13. místě v kategorii jednotlivců pro základní a střední školy. Gratulujeme
a děkujeme všem účastníkům za
dobré výsledky a prezentaci naší
školy.
Ondřej Bubeník, 9.B
ZŠ Velká Polom

Svět minerálů

Během února a března
jsme navštívili Geologický pavilon prof. F. Pošepného na
VŠB-TUO. Ať už pěšky nebo
autobusem, všichni žáci v pořádku do pavilonu dorazili. V učebně nám k tomu paní průvodkyně
řekla jen základy a jak bude vše
probíhat, za tu stručnost opravdu děkujeme. Pak už naše kroky
mířily k vitrínám s „kamením“. Ve
druhém patře jsme se zastavili
jen krátce, a to na velkou kostru T-Rexe, pár trilobitů, korálů
a tak dále. Ve třetím patře nás
čekalo povídání o minerálech,
což byl náš hlavní program.
Paní nám vždy něco představila a my si to pěkně všechno
prohlídli. Naši pozornost upoutal i diamant, ale paradoxně
více nás zaujaly například sulfidy, které byly svým vzhledem
o dost zajímavější. Po prohlédnutí všeho, co bylo v plánu,
jsme se přesunuli do místnosti
s hrami a aktivitami, které měly
ověřit naši pozornost. Všechno přiřazování, ať už vlastností
nebo jmen, jsme zvládli.
I když to možná nebyl výlet,
který bychom si po téměř dvou
letech distanční výuky představovali, tak přijímáme cokoli, kde strávíme čas spolu a na
jiném místě, než jsou naše třídy.
Za možnost se zde podívat
a něco nového se naučit děkujeme.
Simona Rožková, 9.C
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Ohlédnutí za
lyžařskými kurzy
Díky nekonečnému optimismu
a podpoře vedení školy se v letošním školním roce podařilo realizovat přes komplikovanou covidovou situaci dva lyžařské kurzy.
Výborné sněhové podmínky si
tak mohli užít nejen sedmáci,
ale i osmáci, pro které jsme v minulém školním roce nemohli kurz
uskutečnit. Děkujeme za spolupráci rodičům, kolegům a zejména žákům za skvělou atmosféru a dechberoucí snowboardové
a lyžařské výkony!
H. Mihulová,
pedagožka ZŠ Velká Polom
Ohlédnutí osmáků
V lednu naše osmé ročníky
odjely na týdenní lyžařský kurz na
Kopřivnou za doprovodu paních
učitelek
Mihulové,
Friedecké,
Slovákové, Švidrnochové a pana
ředitele Olivky. V Penzionu Mája
jsme měli krásné ubytování, které
nám velice zpříjemnilo celý pobyt.
Navíc bylo asi 100 metrů od ski
areálu Kopřivná, což je pro líné

žáky osmých tříd jako dělané. Celý
lyžařský kurz se nesl v pohodovém
a veselém duchu, za který vděčíme
našim lektorům, kteří s námi vyřešili i ten nejmenší problém a vždy se
snažili být pozitivní a vykouzlit nám
úsměv na tváři.
Julie Wysogladová 8.B
a Julie Dostálová 8.A
Ohlédnutí sedmáků
Den čtvrtý: Ve čtvrtek jsme
vstali opět na čas a už se hnali do
jídelny na snídani, která byla opět
ve stylu švédských stolů. Hnedle,
co všichni dojedli, jsme vyrazili

na pokoje, abychom se nachystali na dnešní lyžařskou pohromu.
Ale bylo to nakonec celkem v pohodě. Moc jsme si to užili a více
jsme poznávali naše nová družstva a jezdili jsme a jezdili, až jsme
měli hlad. Tak jsme sjeli k chatě,
abychom se pořádně najedli, čímž
i nachystali na odpolední lyžování,
na kterém jsme závodili ve slalomu.
Když už se však blížil večer, začala
naše únava rapidně stoupat, a tak
jsme zajeli na chatu, abychom si
dali večeři, kterou jsme po vydatném lyžování potřebovali. Když už
jsme měli plná břicha večeře, tak
jsme vyběhli nahoru a s napětím
očekávali White party a přehlídku
tanců, které si oddíly měly připravit. Prý proto, abychom měli krásnou vzpomínku na tento lyžařský
kurz. Takže jsme si přetrpěli toto
trapné vystoupení, ale opravdu
z toho bude zážitek na celý život.
A už začíná White party, všichni tam
přišli v bílém oblečení, které pod
UV světlem zářilo jako diskokoule,
která tam byla taky. Takže jsme
tancovali, užívali si to a povídali si.
Byla to velká zábava. Když zazněla poslední písnička, odebrali jsme
se do sprch, kde už potřetí probíhala War of shower. Nějak jsme se
probili přes nával křičících holek,
které se nutně potřebovaly osprchovat. Zvládli jsme to a už ležíme
v postelích, povídáme si a usínáme.
Úryvek z vyprávění
Tomáše Divína ze 7.C
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Investice do technologií a udržitelného rozvoje
Firma ZK Design byla založena přesně před 30 lety. Postupně
vyrostla ve stabilního výrobce
s 75 zaměstnanci a ročním
obratem nad 120 milionů korun.
Společnost využívá výrobní prostory o velikosti přes šest tisíc metrů
čtverečních ve Velké Polomi.
Hlavní náplní výroby jsou
zakázkové regálové systémy
a vybavení prodejen, které firma
vyváží do 14 států EU. Využívá při
tom moderní technologie: laserové
pálení, CNC vysekávání a ohýbání
plechů,
robotické
svařování,
práškové lakování a CNC dřevozpracující centra. V letech 2019
a 2020 totiž modernizovala
zařízení z dotačního programu

a díky novým efektivnějším technologiím a využití odpadního tepla
se podařilo dosáhnout úspory energie o více než tisíc gigajoulů za
rok a úspory emisí CO2 o téměř
230 tun ročně. Za posledních 10
let také provozem vlastní fotovoltaické elektrárny snížila zátěž na
životní prostředí o 1 474 tun vypuštěného CO2 do ovzduší. Letos bude firma v inovacích dále
pokračovat, a to například nákupem svařovacího robota.
Společnost dbá na stabilní vývoj v personální a mzdové
oblasti. Mzdy zaměstnanců rostou meziročně o 6 až 10 %,
přičemž je stále posilován motivační program. Stálým cílem je

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

zlepšování pracovního prostředí,
které velkou mírou přispívá k motivaci současných i budoucích
zaměstnanců. Strategickým cílem
firmy je pak usnadňování a zjednodušování práce ve smyslu:
Nepracovat více – ale lépe.
Petr Zděblo,
předseda představenstva
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Doplňovačka
„Ve zprávách říkali, že každý, kdo vyrazí na cesty v tomto počasí, by mě mít s sebou řetězy, lopatu,
deku, rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo. No, vypadal jsem … (doplnění
v tajence)“
		
					
Odpovědi zapište do příslušných políček a ve vyznačném sloupci vám vyjde tajenka.
Odpovědi na otázky naleznete v tomto vydání Bumerangu, popř. na webových stránkách obce Velká Polom.
Tajenku zašlete na e-mail matrika@velkapolom.cz do 9. června 2022.
Tři výherci budou vylosováni na Dni obce, kde také obdrží drobné ceny.
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1.
2.
3.
4.
5.

Jak se nazývá služba, díky které můžete získávát aktuální informace o dění v obci? (2 slova bez mezery)
Jak se jmenuje jeden ze skřítků, se kterým děti z mateřské školy v Horní Lhotě poznávaly krásy lesa?
Kolik členů (zastupitelů) má zastupitelstvo obce Velká Polom? (číslovku vypište slovy)			
Jaké mísy vyčistili žáci Střední zahradnické školy Ostrava při ošetření stromů na cyklostezce?
Jak se jmenuje kurz pro děti od 14 let, kterého se musí zúčastnit, aby se do budoucna
mohly stát vedoucím dětí ve skautském oddíle?
6. Jaké lekce jógy probíhaly ve studiu Jogista v týdnu od 7. do 13. března?					
7. Jakou pohádku předčítali žáci 8. a 9. tříd ZŠ dětem v prvních třídách v rámci Března - měsíce knihy?
(2 slova bez mezer)
8. Jak se nazývá potůček protékající údolím Čertův mlýn?							
9. Jaké lahve se nejlépe hodí pro ukládání použitého jedného oleje z domácnosti a jeho následné likvidace?
10. Co založíte, pokud necháte odpad umístěný vedle kontejnerů? (4. pád podstatného jména, bez mezer)
11. Co již nelze odkládat na obecní dvorek?										
12. Jak se jmenuje víla, která s dětmi v MŠ U Rákosníčka vítala jaro?
13. Jak se nazývá mohyla, ke které se chystají dojít skauti? 							
14. Z čeho se nesmí přečerpat odpadní vody do nové kanalizace? (2. pád)
15. Jak se nazývá místo prvního kontaktu, provozované Magistrátem města Ostravy, kde vám mohou
pomoci s řešením tíživé situace?
16. Jaká akce se bude konat 11. června u Sokolovny? (2 slova bez mezer)
17. Co se nesmí vylévat do kanalizace, ale patří do nebezpečného odpadu?
18. Jak se jmenuje projekt Diakonie ČCE, v rámci kterého žáci 9. A věnovali dárky dětem ze sociálně
slabých rodin? (3 slova bez mezer)
19. Který den v týdnu se budou vyváže popelnice na bio odpad od července 2022? (1. pád)
20. Jak se jmenuje pracovní skupina na základní škole, ve které usilují o propojování předmětů
jako je přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, informatika?

Zemědělské družstvo „AGRoHolDING“ se sídlem v Bernarticích

přijmeme

prodavačku
prodejna:

Velká Polom

Zaučíme a nástup
IHNeD!

kontaktní osoba: Irena Vránová
tel.: +420 733 535 443
e-mail: i.vranova@slezska-pekarna.cz
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Myslivecký spolek Hubert
pořádá při příležitosti
oslav dne obce

MYSLIVECKÉ HODY
sobota

11. 6. 2022

od 12:30 Restaurace Gól

Velká Polo m

Přijďte ochutnat zvěřinovou kuchyni.

grafický design Ivana Kordasová

Memoriál Jury Kaduly
2. ročník srazu historických autobusů a nákladních vozidel

sobota 24. září 2022
Velká Polom, autobusové stanoviště na ul. 9. května
10:00 - přehlídka všech účastníků
11:15 - spanilá jízda do Dolní oblasti Vítkovice
Doprovodný program - možnost projížďky historickými autobusy během spanilé jízdy

Plakat den obce TISK A4.pdf 1 02.05.2022 17:25:17
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Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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