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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou definitivně za námi,
vstupujeme do poslední čtvrtiny letošního
roku. Ráda bych vás opět seznámila s tím,
co se v uplynulých měsících v obci událo
a co je ještě naplánováno. Výčet menších
projektů jsem zařadila zde, do úvodního
slova, větším věcem, a hlavně kanalizaci,
jsme věnovali samostatné články.
V průběhu prázdnin jsme dokončili
menší projekt výstavby kolumbária. Kolumbárium má výklenky s dvířky s možností umístění pamětního nápisu. Výklenek
kolumbária je určen pro uložení pohřebních uren, vystavení portrétů zemřelých
a upomínkových předmětů. Pokud budete
mít zájem kolumbárium využít, kontaktujte obecní úřad, sdělíme vám podmínky
pronájmu.
V letošním roce byla v plánu rekonstrukce parkoviště u základní školy. Bohužel mimo jiné díky koronaviru
jsme nestihli zajistit stavební povolení
dostatečně dlouho před prázdninami,
stavební firmy by pak už nebyly schopny o prázdninách, kdy je parkoviště
nevyužívané, stavbu provést. Vše tedy
připravíme a zrealizujeme o prázdninách
v roce 2021.
Velice nás také mrzí, že se kvůli koronaviru nemohly letos uskutečnit všechny
naplánované akce. Kromě dne obce jsme
museli zrušit také několik promítání letního kina. Do konce roku je před námi
ještě několik akcí. Zmíním Vinobraní, Den
seniorů, Rockovou Velkou Polom, Večer
pro ženu nebo Rozsvěcení vánočního
stromu. Věřím, že se situace nezhorší
a akce budou moci proběhnout. Budeme
tak mít možnost se společně setkat.

V poslední době se často setkávám se stížnostmi na
přílišný rozvoj obce. „Starousedlíci“ by byli rádi, kdyby
obec zůstala malou obcí, „novousedlíci“ by zase byli rádi,
kdyby kolem jejich domů
neprojížděla těžká technika a oblast byla stejně klidnou, jak tomu bylo dosud.
Momentálně probíhá výstav-

ba řadových domů v lokalitě
Mlýnek, výstavba sítí pro rodinné domy v lokalitě Záhuří
a v lokalitě Kotrská. Někteří
občané si myslí, že má tento
rozvoj současné vedení nějak zabrzdit nebo zastavit.
Měli byste vědět, že pro rozvoj obce je nejdůležitější
schválený územní plán, který
schvaluje zastupitelstvo obce.
- pokračování na str. 2 -
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Podle něj je pak možné činit další
kroky například k výstavbě domů.
Současné zastavitelné plochy
jsou v územním plánu schváleny už dlouho, tehdejší zastupitelstva měla v záměru, aby se
obec rozšiřovala. Stávající zastupitelstvo tedy vychází z toho, co

2
mu ta předchozí připravila. Momentálně se snažíme organizačně
zkoordinovat tři velké stavby v lokalitě Mlýnek. Denně řešíme
stížnosti týkající se nevhodného
parkování, znečištění ulic, rychlé
jízdy a další. Věřte, že nám není
jedno, kam a jak se obec rozvíjí

a snažíme se za ni negativní
dopady zejména stavební činnosti firem co nejvíce zmírnit, bohužel někdy je to zcela mimo naše
možnosti. Věřím, že při troše tolerance všech stran se všechny
stavby budou dát zvládnout.
Do budoucna bychom se
rádi věnovali dalším projektům,
například rozšiřování sportovišť,
řešení spojení mezi Velkou Polomí a Dolní Lhotou mimo silnici,
problematice vodojemu a dalším.
Uvidíme, které z nich dostanou
od zastupitelů prioritu a budou se
postupně realizovat. Pokud i vy
máte nějaké podněty a nápady,
neváhejte se na vedení obce
obrátit, případně přijďte své názory sdělit zastupitelům obce na zasedání zastupitelstva.
Přeji vám krásný nadcházející
podzim.
Kateřina Honajzrová,
starostka obce

Pracovní četa
prošla obměnou
Určitě jste si všimli, že se v naší
obecní četě obměnily tváře. Její
řady opustili Jan Peřina, Antonín Hrubý, dlouhodobě nám onemocněl také Pavel Hampl, museli
jsme tedy doplnit stavy a přijmout
tři nové posily. Od začátku léta tak
v obci můžete vídat Michala Drozdka, Petra Stuchlého a Lukáše Kozelského. Poslední jmenovaný se
velmi rychle zapracoval a dnes už
plní funkci předáka na něhož se
můžu plně spolehnout.
Ještě jedné změny jste si mohli
všimnout. Našeho dlouholetého
řidiče a rozvozce obědů Mirka
Rychtára bohužel potkaly zdravotní komplikace, museli jsme tedy
řešit, s kým se místo něj budete
potkávat. A myslím, že jsme zvolili
dobře! Volant zodpovědně převzal
Pavel Válek, který je novým rozvozcem obědů pro seniory a ZŠ

telském areálu na Hradské koma MŠ z okolních obcí.
Nesmím samozřejmě zapome- pletním úklidem skladovacích pronout také na dámskou část pra- stor využívaných obcí. Do OZO
covní čety. V obci můžete při prá- jsme vyvezli dva kontejnery plné
ci potkat Šárku Vitáskovou, která odpadu a vyčištěné prostory ihned
vystřídala Dagmar Kozelskou, pronajali. Zvelebili jsme také
a každý už určitě zná správkyni obecní dvorek. Položením 21 kusů
Sokolovny Alenku Markovou.
panelů se nám podařilo rozšířit
A co četa všechno dělá? manipulační prostor, který slouží
Nebudu lhát, je toho opravdu pro potřeby spojené s odběrem
hodně. Do zaběhlých rituálů už nejenom velkoobjemového odpapatří vyvážení košů z parků, od du. Četa se ale také podílela na
obchodu, Sokolovny a zastávek. výsadbě stromů na cyklostezce
Samozřejmě také sezónní práce, a následném zalévání. Přítomní
v zimě odklízení sněhu a v létě jsme byli i při vybudování dětských
sečení trávy. Té bylo letos díky prvků u Sokolovny nebo při úpravě
dešti opravdu požehnaně, znáte ploch po opravách hromosvodů
to i z vlastní zahrady. Také jsme v podnikatelském areálu. A takto
pro naše občany řezali dřevo bych mohl pokračovat. Myslím
a připravovali jej na prodej na ale, že spoustu práce, kterou četa
obecním dvorku. Štěpkovali větve zastane, vidíte i vy sami přímo
na obecním dvorku a v rámci „v terénu“. Děkuji jim všem za
výpomoci
obecnímu
lesnímu dobrou práci a také za to, že se na
hospodáři jsme štěpkovali i v lese. ně mohu spolehnout.
Děvčata se podílela zejména na
Tomáš Langer,
péči o zeleň – pletí a sázení.
Nový rok jsme zahájili v podnikamístostarosta
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Zelená obec

U Sokolovny
vyrostlo
pořádné hřiště

Snažíme se pracovat na
zlepšování životního prostředí
v obci. O výsadbě aleje okolo
cyklostezky na Krásné Pole už
víte a určitě ji nemůžete ani přehlédnout. Stromům se navzdory
nepříznivému podloží a náročným
povětrnostním podmínkám daří
dobře. Ze sta vysázených stromů
je jen pět suchých, ty během
podzimu vyměníme.

Motýlí louka naproti kostela.

Stromová alej na cyklostezce.

Předávání certifikátů.

Bohužel záměr vysázet stromy
vlastníma rukama občanů se kvůli
koronaviru nepodařilo zrealizovat.
Proto jsme tedy alespoň koncem
června předali všem, kteří přišli,
certifikáty. Akce se nezúčastnili

úplně všichni „majitelé“, na úřadě
nám tedy stále nějaké zůstávají. Pokud jste přispěli na nákup
stromu a certifikát jste si nemohli
přijít vyzvednout, zastavte se za
námi. Rádi vám jej dodatečně
předáme.
Kromě aleje jsme také naproti fary vybudovali záhon a motýlí
louku. Na louce ještě není úprava
na první pohled znát. Do několika pásů jsme zaseli luční směs
travin a květin, které budou po
vykvetení lákat motýly a jiný
hmyz. Cílem je nekosit pozemek
na krátko, ponechat vyšší trávu
a zadržet tak vláhu na místě. Až
půjdete kolem, můžete si přečíst
informační tabuli a pozorovat
motýly nebo brouky ve vybudovaném gabionovém broukovišti.

Na konci května jsme u Sokolovny dokončili výstavbu dětského hřiště. Podle toho, kolik
je na něm během pěkných dní
návštěvníků, soudíme, že zejména dětem se instalované
prvky líbí. Jako jeho podklad
jsme zvolili kačírek. Někteří
z vás se nás dotazují, proč
jsme použili tak velkou vrstvu
kamínků, a i na to, proč zrovna
kamínky. Podklad jsme vybrali
v souladu s platnými předpisy
a kvůli bezpečnosti dětí. Podle
odpovídající normy musí výška kačírku dosahovat nejméně
třicet centimetrů.

Součástí hřiště je nyní i přesunuté workoutové hřiště, kam
si chodí zatrénovat hlavně
větší. Jsme rádi, že se nám
podařilo do prostoru umístit
všechno vybavení a vytvořit
tak ucelené zákoutí, které je
navštěvováno více generacemi
našich občanů.
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Odpadové
okénko
• Obec Velká Polom
vynakládá na sběr a likvidaci
odpadu mnohem více peněz,
než kolik jich vybere na poplatcích za odpady od občanů.
• I za likvidaci tříděného
odpadu (plast, papír, sklo) obec
zaplatí více, než následně od
společnosti EKOKOM dostane
jako odměnu za třídění.
• Likvidace
tříděného
odpadu je levnější než likvidace odpadu netříděného (tedy
toho, který vyhodíte do své
domácí popelnice).
• Občan
platí
podle
zákona poplatek za odpady té
obci, ve které má trvalé bydliště. Pokud tedy nemáte trvalé bydliště ve Velké Polomi,
nemůžete využívat systém sběru a likvidace odpadů v obci.
• Pokud do popelových
nádob na tříděný odpad vyhazují i obyvatelé jiných obcí,
znamená to pro obec, tedy i pro
její obyvatele, zvýšení nákladů.
Nehledě na to, že občan obce
pak kvůli nedostatku místa
musí hledat volné kontejnery.
• Popelové nádoby na
tříděný odpad v obci nejsou
určeny firmám. Ty si musí zajistit likvidaci odpadu samostatně.
• Pokud odložíte odpad
mimo
popelovou
nádobu
(včetně té na tříděný odpad),
dopouštíte se tak přestupku,
za který vám hrozí pokuta až
do výše 50 000 Kč. Popeláři
ani zaměstnanci obce nejsou
povinni uklízet odpad kolem
popelových nádob.
• Na obecním úřadě si
můžete zdarma vyzvednout
tašky na tříděný odpad.
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Odpady v obci
řešíme pořád
dokola
Jak jsme vás informovali v posledním vydání Bumerangu, pokračujeme v řešení odpadového
hospodářství v obci. Vyslyšeli
jsme vaše prosby a otevřeli
obecní dvorek nejen pro odložení
bioodpadu ze zahrádek, ale také
pro odložení objemného a nebezpečného odpadu. Takovéto
řešení není ve všech okolních
obcích standardní, setkáte se
s ním hlavně ve velkých městech
nebo v městských částech. Je
totiž nákladnější než klasický svoz
dvakrát ročně. Odpad můžete na
dvorek přivézt dvakrát za týden.
Více informací o provozu obecního
dvorku a také o tom, jaký odpad
na něj můžete přivézt či přinést,
se dozvíte v přiloženém letáku.
Věříme, že s touto službou obce
budete spokojeni.
V rámci odpadového hospodářství nás také trápí odkládání
odpadu mimo popelové nádoby ve
sběrných hnízdech. Divili byste se,
co už jsme všechno našli u kontejnerů na autobusovém stanovišti
nebo v ulici Plesenské. Bohužel

Výstavba
kanalizace v obci
konečně pokračuje
Společnost KaČov Velká Polom
pod vedením firmy Combin Bánská
Štiavnica s.r.o., která vyhrála veřejnou zakázku na dokončení výstavby kanalizace v obci, zahájila
práce 11. června letošního roku.
Nevyhnuly se nám však komplikace způsobené koronavirem. Zhotovitele jsme znali už v březnu, ale
z důvodu uzavření hranic se k nám
nemohli dostat zástupci slovenské
společnosti, aby s námi uzavřeli
smlouvu a my jsme jim mohli pře-

Kontejnery v Plesenské ulici.

jsou tato místa hojně využívána
i občany jiných obcí, kteří Velkou Polomí jen projíždějí ze svých
chat a chalup a odpad odkládají u nás. Kontejnery jsou pak
neustále přeplněné, my nemáme odpad kam odložit, a navíc
svoz platí naše obec. Proto jsme se
rozhodli vyzkoušet přemístit hnízdo na separovaný odpad z autobusového stanoviště do ulice
U Spořitelny.
Je třeba si uvědomit, že odkládání odpadu mimo popelové
nádoby je přestupkem s možným
postihem. Místo v Plesenské ulici
je sledované kamerou a přestupky
budou řešeny prostřednictvím
úředníků
městského
obvodu
Ostrava-Poruba, se kterým máme
jako obec uzavřenou veřejnoprávní
smlouvu na řešení přestupků.
dat staveniště.
Firma Combin provádí výstavbu
hlavního
kanalizačního
řadu
včetně veřejné části domovních
přípojek. Dalším společníkem ve
sdružení je společnost PORR a.s.,
která realizuje výstavbu čistírny
odpadních vod. Práce na ČOV
probíhají podle stanoveného harmonogramu. Je vykopána jáma
pro nádrže a provádí se betonáž
základové desky. Při výkopových
pracích dochází nejen v lokalitě
Mlýnek k pohybu těžké techniky,
je zde zvýšená hlučnost, prašnost
a znečištění komunikací. Jsme
si vědomi, že komfort bydlení
v lokalitách, kde se provádějí
stavební práce, je značně snížen.
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Bohužel výstavbou kanalizace
budou více či méně zasaženi
všichni obyvatelé obce.
Práce na výstavbě kanalizačního řadu rovněž probíhají podle předloženého harmonogramu.
V srpnu posílila firma o dvě pracovní
čety, postup prací se tak zrychlí
a rozšíří do více lokalit. Dokončena je už výstavba hlavního řadu
v horní části ulice Budovatelů,
v ulici Na Kopci a Zelené. Zde
bude následovat výstavba veřejných částí domovních přípojek.
Postup výstavby je nastaven tak,
že jedna četa provádí výstavbu
hlavního řadu a následně za ní
jde druhá, která pracuje na veřejné části domovní přípojky pro vaši
nemovitost.
Aktuálně probíhají práce v ulici Budovatelů od křižovatky s ulicí
Lomenou po křižovatku s ulicí
Kotrskou. Tento úsek je, co se
týče stavby, nejtěžší. Hloubky
výkopu zde dosahují až pět a půl
metru a nachází se zde geologicky velice komplikované podloží. V ulici Úzké provádíme ve
spolupráci se společností SmVak
přeložku vodovodního řadu. Po
jejím úspěšném dokončení zde
začne výstavba kanalizace.
Další lokalitou, kam se stavba
přesune, budou ulice Větrná,
Pionýrská, Pivovarská, Lihovarská,
Rodinná a nedokončená část ulice
Za Humny. Vždy, když dochází
k přesunu techniky do další
lokality, respektive na další ulici,
informujeme o této situaci obyvatele
dotčených ulic formou dopisu, který
naleznou s předstihem v poštovní
schránce.
Výstavba kanalizace v obci
bude podle schváleného harmonogramu trvat až do prosince příštího
roku s tím, že ke konci roku 2021 už
budou s největší pravděpodobností
do nového řadu připojovány první
nemovitosti. Připomeňme ještě,
že po získání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí
pro soukromé části kanalizačních
přípojek – tedy té části, která je na

vašich pozemcích – můžete požádat obec o dotaci na zpracování
projektové dokumentace ve výši
50 % z částky, maximálně však
3 000 Kč. Podrobné informace najdete na webových stránkách obce
v sekci obec/dotace a projekty.
Pokud máte jakýkoli dotaz či
pochybnost v technické záležitosti
týkající se vašeho připojení nebo
umístění šachtice, do které budete následně napojovat svou nemovitost, prosím, kontaktujte mne na
telefonním čísle 774 808 432.
Radovan Kusyn, radní

Výkop čističky odpadních vod.

MÍSTO PRO ODKLÁDÁNÍ OBJEMNÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO
OBČANY OBCE VELKÁ POLOM
OBECNÍ DVOREK,
OSVOBODITELŮ 646,
VELKÁ POLOM

ÚTERÝ
SOBOTA

15 AŽ 18 HODIN
8 AŽ 11 HODIN

ZDARMA
objemné odpady z
domácnosti
použité elektrospotřebiče (televizory, ledničky, rádia...)
plast – mimo PET láhve
dřevo – starý nábytek
(rozebraný), dřevotříska
nebezpečné odpady (barvy,
ředidla, oleje, chemikálie...)
bioodpad – (tráva, listí, zeleň ze
zahrádky, ovoce, větve)
použitý textil

ZA ÚPLATU
čistá stavební suť (cihly, beton,
obklady, dlažba, omítky,
kamení, střešní tašky na bázi
betonu, keramiky nebo cihly)
pneumatiky (50 Kč/ks)

Odpad mohou odkládat
pouze osoby, které mají
trvalý pobyt v obci, nebo
zde vlastní nemovitost. Na
místě je nutné se obsluze
prokázat dokladem
totožnosti.

použitý olej z domácnosti

UPOZORNĚNÍ NA PŘESUN KONTEJNERŮ Z AUTOBUSOVÉHO
STANOVIŠTĚ!
Kontejnery na tříděný odpad budou z autobusového
stanoviště přesunuty na ulici U Spořitelny.
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Vyjádření
k technické
infrastruktuře
Chystáte se stavět, přestavovat, nebo se jako většina připravujete na kanalizační přípojku?
Pravděpodobně se vám budou
hodit informace o tom, kudy ve
vašem pozemku vede potrubí,
kabely a podobně.
Obec má k dispozici bezplatnou službu pro všechny své občany. Stačí na webových stránkách
obce kliknout na Úřad – Pro
občany, kde si vyberete políčko
„Žádost o vyjádření k existenci
technické infrastruktury“ a dostanete se na stránky, prostřednictvím kterých můžete podat žádost
o vyjádření příslušných organizací. Online vyplníte pouze jeden
formulář, odpadne vám tedy
obesílání či obcházení všech institucí. Při vyplňování se můžete
řídit videonávody, kde najdete
vše potřebné.
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MEMORIÁL
JURY KADULY
Ř

Ů

ve Velké Polomi (Ostrava)
ul. 9.května - autobusová točna
9:30- 9:50 příjezd účastníků do Velké Polomě
10:00 zahájení srazu a poděkování zúčastněným
11:00 představení kalendáře
12:00 odjezd spanilé jízdy autobusů
13:00 příjezd do Dolní oblasti Vítkovice
14:00 oficiální ukončení srazu
Připraven doprovodný program, občerstvení.
Návštěvníci srazu mají možnost svézt se historickými autobusy
během spanilé jízdy z Velké Polomě do Ostravy.
Odjezd z Ostravy zpět do Velké Polomě bude v 14:30.

NUTNOST REGISTRACE AUTOBUSŮ Z DŮVODU KAPACITY PARKOVIŠTĚ

Bližší info pro účástníky i návštěvníky srazu
TELEFON: 603 309 696
EMAIL: studiooko@raz-dva.cz

Těší se na Vás organizátoři
Akce se koná za podpory obce Velká Polom
- reklama -
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Nezůstal
bezejmenným
O pomnících obětem obou
válek v Polomi určitě víte své,
máme jich na území obce hned
několik. Ale víte, kdo vlastně byl
Georgij Semjonovič Krasnov, jehož malinký pomník najdete u školy, a jak se jej podařilo identifikovat?

Psal se rok 1964, když Místnímu národnímu výboru za předsednictví pana Milana Hrbáče
přišla zpráva, že sestra vojáka
Rudé armády, padlého ve II. světové válce na území naší obce,

Včelaři informují
Vůně kvetoucích lip se již
pozvolna vytrácí a přichází čas
medobraní. Jaké budou výnosy
medu v letošním roce, se již brzy
dozvíme. Díky deštivému počasí
však lze předpokládat, že letošní
rok bude mírně podprůměrný.
Pokud ještě nemáte zásoby medu,
pak je nejvyšší čas obrátit se na
svého včelaře.
V loňském čísle Bumerangu
jsme učinili závazek uspořádat
Medobraní 2020 ve Velké Polomi. Ponechávali jsme si čas na
rozmyšlenou a sledovali zdravotnickou situaci. Vzhledem k těžce

vyhledala prostřednictvím Červeného kříže místo jeho posledního odpočinku. Při obrovském
rozsahu a neúplnosti vojenských
archivů v té době to byl pro
pozůstalé, a hlavně pro maminku
vojáka obrovský úspěch. A tak
jeden z tehdy neznámých padlých
ruských vojáků dostal opět své
jméno.
Georgij Semjonovič Krasnov,
ruský chlapec z Chosty u Soči z černomořského pobřeží. Nestačil se
v životě ani rozhlédnout a už byl
násilně vtažen do válečných útrap.
Jako 19letý nastoupil se svými
vrstevníky do výcviku a následně
byl nasazen do operací pod
Moskvou. Byl dvakrát raněn a vždy
se léčil v lazaretu v Soči, kde se
i naposledy setkával s maminkou.
Osudnou se mu nakonec stala obec
Velká Polom, vzdálená více než
3000 kilometrů od jeho domova.
Pravděpodobně u lesíka Úbedří,
při plnění bojového úkolu k zajištění telefonního spojení vojsk,
skončil svůj mladý 22letý život. Je
pohřben ve společném hrobě na
Ruském hřbitově v Hlučíně. Jeho
jméno je jedno ze 168 jmen všech
vojáků rudé armády, kteří při
osvobození naší obce padli.
Jiří Kadula, sen.
předvídatelnému vývoji jsme učinili
konečné rozhodnutí akci letos nerealizovat a přesunout ji na příští
rok. Tímto bychom vás chtěli požádat o pochopení a shovívavost.
Všem čtenářům přejeme pevné
zdraví a optimismus.
Za Český svaz včelařů,
základní organizaci Velká Polom
Tomáš Jurčík, předseda spolku

Mějte
stále
aktuální
informace
Chcete-li mít pravidelně
čerstvé informace o dění v obci,
máte hned několik možností, jak je získat. První z nich
je sledovat webové stránky
www.velkapolom.cz. Na nich
mimo aktualit najdete také
všechny důležité dokumenty či
kalendář plánovaných akcí.
Druhou je pořídit si hlášení
obecního rozhlasu přímo do
svého telefonu či emailu. Na
obecních webových stránkách
v záložce „Aktuálně“, kterou
najdete nahoře na stránce, klikněte na „Hlášení rozhlasu“.
Zde jednak najdete veškerá
hlášení několik dní dozadu,
můžete se ale také prostřednictvím
tlačítka
„Odebírat
hlášení“ přihlásit přímo k odběru. Po vyplnění formuláře
a volby, zda chcete hlášení
dostávat na svůj e-mail nebo
jako SMS zprávu přímo do mobilu, už jen počkáte na první
hlášení obecního rozhlasu,
které doputuje až na vámi zvolené zařízení.
Do třetice všeho dobrého nás můžete sledovat
také na Facebooku. Vyhledejte si „Obec Velká Polom“ či
@obecvelkapolom, označte, že
se vám naše stránka líbí, a už
vám nic neunikne. Na profilu
najdete nejen čerstvé informace o životě obce, ale také
zajímavé postřehy, fotografie
a důležité novinky ze školy.
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Základní škola má za sebou nelehké pololetí
Koronavirová epidemie ztížila většinu aktivit, které patří do
běžného života lidí. Nejinak tomu
bylo i se školní výukou. Ze dne na
den se zavřela škola a po několika
dnech bylo zřejmé, že se hned tak
znovu neotevře. Před učiteli a vedením školy stál nelehký úkol, jak
co nejrychleji najít způsob, kterým
by zajistili výuku pro své žáky.
Vytvořili jsme proto webovou
stránku s názvem KORONAVÝUKA,
na které žáci i jejich rodiče nalezli
informace o úkolech a probíraném
učivu, byly tam zveřejňovány materiály z on-line hodin i odkazy k procvičování. Také jsme od třetího
týdne uzavření školy rozběhli on-line výuku, která probíhala formou vidoekonferencí, na 1. stupni převážně přes aplikaci Skype,
na 2. stupni potom přes Webex.
Protože jsme si byli vědomi, že
technické možnosti jednotlivých
žáků nemusí být uzpůsobeny on-line výuce, včetně situací, kdy je
v rodině více dětí školou povinných, zapůjčili jsme necelé
padesátce žáků školní tablety,
které jsme pro výuku ve škole
pořídili loni z projektů EU.
Zaměřili jsme se na učivo, které
je opravdu základní, bez ohledu

na plnění celého obsahu školního
vzdělávacího programu a nezapomínali jsme ani na předměty
jako výtvarná výchova, tělocvik
nebo hudební výchova. Prioritou
pro nás byly český jazyk, matematika a angličtina. Plnění úkolů
z výchov bylo na bázi odpočinku
a relaxace a bylo zcela dobrovolné, množství úkolů sporadické.
Všichni členové domácnosti si tak
mohli zacvičit podle videí na YouTube nebo si poslechnout, jakou
hudbu jejich děti rády poslouchají,
když třeba píší úkoly.
Abychom i my získali představu, jak děti on-line výuku zvládají, zda se jim práce daří a co
by se dalo zlepšit, průběžně jsme
na stránkách KORONAVÝKUKY
zveřejňovali evaluační dotazníky.
Dozvěděli jsme se například, že
děti se učí převážně čtyři dny
v týdnu, věnují se zpravidla třem
předmětům za den a práci si
rozdělují podle svého aktuálního
naladění. Nepřekvapilo nás, že
mezi předměty, které zaberou nejvíce času, patří angličtina, český
jazyk a matematika, na které jsme
se prioritně zaměřili během on-line
výuky. Největší obtíže měli žáci,
zejména druhého stupně, s orga-

nizací času, aby si všechny úkoly
rovnoměrně rozložili.
Přestože toto období práce
v on-line prostředí i částečný
návrat do školy za zvýšených hygienických podmínek rozhodně
nebylo lehké, dovolíme si tvrdit,
že jsme jej všichni společně velice dobře zvládli, učitelé, rodiče
i žáci. Proto bychom všem rádi
poděkovali za jejich trpělivost, flexibilitu, pomoc a přístup k výuce.
A co nás čeká od září?
S největší pravděpodobností
se nevyhneme zvýšeným hygienickým a epidemiologickým opatřením, ale školní rok bude zahájen
v úterý 1. září v 8 hodin tradičním
způsobem před respiriem školy.
Stejně tak pevně věříme, že se
uskuteční Adaptační kurz pro žáky
6. ročníků, který jim přinese skvělý
zážitek, seznámí se s novými
spolužáky a lépe se poznají tak,
aby jim spolu v nové třídě bylo
dobře.
Těšíme se na vás v novém
školním roce 2020/2021!
ZŠ Velká Polom
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Mateřská škola v časech koronaviru
V letošním roce jsme se všichni
- učitelé, rodiče i ostatní veřejnost ujistili, že život neplyne pořád stejně, bezproblémově, jednotvárně,
možná i nudně. Poznali jsme, že
do našich každodenních životů
může kdykoliv vstoupit cokoliv
nečekaného, nechtěného, co nás
dokáže překvapit, zaskočit, ale
také nás donutí zastavit a zamyslet se nad tím, co jsme doposud
dělali. Co je v našich životech
zbytečné, povrchní a co je pro nás
vlastně důležité a podstatné.
Tisíce učitelů po celé naší
zemi byly pandemií koronaviru
postaveny před složitý úkol, jak
vykonávat své povolání, když
nám k němu chybí to nejdůležitější - děti. Všechny školy a většina mateřských škol, až na výjimky,
zůstaly uzavřené a my se ptali, co
dělat dál?
Chvíli po uzavření naší MŠ jsme
společně s učitelkami vyčkávaly,
jak se bude situace vyvíjet, ale
když otevření bylo stále v nedohlednu, rozhodly jsme se založit
třídní e-maily pro osobní komu-

nikaci s rodiči. Pomocí nich jsme
odpovídaly na dotazy, posílaly
informace o postupných krocích
vedoucích ke znovuotevření MŠ,
o všech hygienických a bezpečnostních podmínkách a pravidlech
nutných k nástupu a k otevření.
A hlavně jsme každý týden posílaly
dětem úkoly k danému tématu
z třídních vzdělávacích programů,
grafomotorická cvičení a zábavné
náměty na společné hry a cvičení.
My jsme v mateřské škole bez
dětí také nezahálely, věnovaly
jsme se výrobě nových didaktických pomůcek pro výuku dětí
a vyráběly jsme dekorační věci pro
vnitřní prostory a okna naší MŠ.
Také jsme se věnovaly plánovaní
nových projektů a akcí, které bychom chtěly uskutečnit v příštím
školním roce. Bohužel letošní rok,
obvzlášť druhé pololetí, nám k přípravě a provedení akcí nepřál.
Jednak z důvodu uzavření MŠ,
ale po otevření také z důvodu bezpečnostních a hygienických vládních opatření. Budeme se tedy
snažit připravit nové akce, projekty

Aktivity našich dětí
Rádi bychom vás seznámili s činností Spolku rodičů a přátel školy v uplynulém školním roce.
V prvním pololetí školního roku
se uskutečnila tradiční a oblíbená
akce „Uspávání zvířátek“, tentokrát zaměřená na téma zvířátka
u vody.
Děti jako obvykle plnily úkoly na sedmi stanovištích, která
byla zpestřena maskami zvířátek
žijících u vody. Každý úkol byl
zaměřený na seznámení se se životem těchto zvířat. Motivací pak
byla odměna, kterou si děti vysloužily splněním úkolů. Po setmění
byly malým účastníkům zapáleny
vlastnoručně doma vyrobené lucerničky a vydali se i s rodiči na
svítící průvod kolem rybníka. Ten

byl zakončen uspáním zvířátek
k zimnímu spánku zazpíváním
písničky, kterou paní učitelky
secvičily s dětmi ve školce.
V druhém pololetí nám
zabránila v pořádání plánovaných
akcí koronavirová epidemie a s
tím spojená opatření. Přesto se
Spolku rodičů a přátel školy podařilo uspořádat rozlučkovou akci pro
ty, kteří po prázdninách nastoupí
do prvních tříd. I přes nepřízeň
počasí si děti užily spoustu soutěží,

a výlety, ze kterých budou mít radost děti i rodiče.
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat všem maminkám ze
Zapsaného spolku při MŠ, ale také
všem našim rodičům za porozumění, spolupráci, za jejich úsměvy
a vstřícnost. Poděkování patří
také všem zaměstnancům MŠ
za jejich plné pracovní nasazení,
ochotu, spolehlivost, společné
řešení provozních i organizačních
záležitostí. Myslím, že jsme v letošním školním roce přerušeném
pandemií kovidu ukázaly, že nás
naše práce baví, naplňuje a jsme
připraveny přijmout nové výzvy.
Michaela Rychlá,
zástupce ředitele pro MŠ
do kterých byli zapojeni i jejich
rodiče. Pasováním na školáky
a předáním dárků na památku
byla akce zakončena.
Spolek se také finančně
podílel na zakoupení dárků pod
vánoční stromeček, aby se dětem
udělala radost novými hračkami.
A vzhledem k tomu, že se nemohly
uskutečnit tři akce, zakoupili jsme
z ušetřených peněz skákací hrad,
který využijeme i v dalších letech
a dětem z naší školky určitě vykouzlí úsměv na tváři.
Věříme, že se v příštím roce
podaří uskutečnit všechny plánované akce, nepřekvapí nás další
nepříjemná omezení a ve zdraví
a pohodě si vše společně užijeme.
Děkujeme všem zúčastněným
za pomoc a těšíme se na další
setkání rodičů s dětmi.
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Konec července byl
na hřišti ve znamení
fotbalového kempu
V posledním červencovém
týdnu se to na fotbalovém hřišti
jen hemžilo mladými fotbalovými
nadějemi, mezi kterými nechyběly
i holky. Konal se totiž oblíbený
Příměstský fotbalový kemp, letos
dokonce už čtvrtým rokem.
Na 42 fotbalistů z ročníků
narození od 2007 do 2012 čekal
bohatý program. Od rána až do
oběda trénink, po společném
obědě krátký odpočinek a beseda
všech hráčů. Po odpočinku třeba
dobytí vrcholu cyklostezky nebo
procházka ke knihovně, turnaj ve
florbalu a na konec opět fotbalový
trénink. Ve čtvrtek jsme vyrazili
do aquaparku v Kravařích a svou
návštěvou děti potěšil i bývalý
vynikající fotbalista, v současnosti
fotbalový trenér Dušan Vrťo.
Čtveřice trenérů dala dětem
pořádně zabrat, ty si ale kemp
užily a ani na chvíli si nestěžovaly.
Za to si každý odnesl fotbalové
sladkosti, na kterých si v rámci
dobití energie pochutnal.
Děkujeme všem mladým
fotbalistům za nadšení a výdrž,
s jakou dřeli, aby každá další
přihrávka byla o něco lepší a víc

10
a víc šancí skončilo gólem. Díky
také všem trenérům, kteří se dětem věnovali ve volném čase.
Poděkování patří také obci Velká
Polom, která realizaci kempu podpořila, restauraci Gól za přípravu

stravy a Jakubovi Sztefkovi za
každodenní skvělou přípravu
hřiště.
Peter Chalachan,
vedoucí kempu
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Tábor je za námi, nové dobrodružství začne v září!
Letošní tábor byl pro nové
vedení obrovskou výzvou, jednak jsme v plánování byli dost
omezeni koronavirovou situací
a navíc se počasí těsně před
táborem zbláznilo a byli jsme tak
nuceni změnit lokalitu tábořiště,
protože původní louka byla zatopená. My skauti se však ničeho nezalekneme! Veškerá úskalí,
která nám byla postupně nakládána, jsme společnými silami zvládli, vytvořili jsme dětem příjemné
táborové prostředí v údolí Setiny
mezi Těškovicemi a Kyjovicemi.

si opravdu zasloužily! Zároveň
děkujeme, že i při své práci a vytížení jsou stále aktivními členy
našeho oddílu. Slavnostní atmosféra nás provázela i po středeční
večer, kdy probíhal slibový rituál
a některé děti tak u slavnostního
ohně slibovaly světluškovský,
vlčácký nebo skautský slib. Pro
slibující děti byl tento podvečer
významným dnem, kdy oficiálně
vstoupily do naší skautské rodiny.
Tábor byl pro děti velké dobrodružství. V rámci etapové hry
děti hledaly poklad, stavěly lodě

z Těškovic za pomoc při zásobování tábořiště pitnou vodou,
panu Hynkovi Demlovi za přepravu,
panu Radimovi Kozelskému za
vytvoření a správcování našeho
skautského webu a panu Janu
Hablawetzovi za neskutečné nadšení a pomoc při hledání nové
lokality tábořiště. Děkujeme také
pile v Herticích za podlážky a stany a Moravskoslezskému kraji
za finanční dotaci, ze které jsme
našim dětem vytvořili krásné oddílové mikiny. V neposlední řadě
patří největší díky našim rádcům,
pomocníkům, zdravotníkům, vedoucím a ostatním organizátorům
a hlavně úžasným dětem!
Nejkrásnější zpětná vazba je
dětský úsměv, dobrodružství, vzpomínky a zážitky. Těch bylo opravdu
hodně! Děkuji vám, mí skauti!
V září zase budeme čelit novým
dobrodružstvím.
Pokud někdo uvažuje, že
by se k nám přidal, kontaktujte
hlavní vedoucí oddílu Veroniku
Hrubou nebo navštivte náš web
velkapolom.skauting.cz, kde se
brzy objeví informace o družinových schůzkách v novém školním roce.

Letos byla naše celotáborová
hra inspirovaná pirátskou tematikou. Táborníky zajali zlí piráti
a my jsme pilnou prací a plněním
různých úkolů vyvázli z jejich zajetí. Zvláště slavnostní den pro
nás byla středa, kdy nás navštívil
náš skautský bratr z okresní rady
Junáka „Červenáček“, který za
námi přijel se zvláštním posláním.
Jeho úkolem bylo předat medaile
za dlouholetou práci v oddíle pro
naši bývalou vedoucí Lenku Gallusovou a její zástupkyni Veroniku
Blažkovou. Holky ocenění vůbec
nečekaly, my ostatní jsme byli
velmi rádi, že se toto překvapení
podařilo utajit. Moc holkám děkujeme za veškerou práci, kterou
pro náš oddíl vykonaly, ocenění

z přírodních materiálů nebo se
proti sobě postavily v bahenním
zápase. V rámci denního režimu
nechybělo koupání v potoce,
táboráky, rozcvičky a večerní hlídky.
Celé toto dobrodružství by ale
nebylo možné uskutečnit bez pomoci našich rodičů. Děkujeme za
jejich obětavost a pomoc při stavění
a bourání tábořiště. Obrovské
díky patří naší krásné obci Velká
Polom, v čele s paní starostkou,
které moc děkujeme za finanční
a materiální podporu. Pomohla
nám při rozšíření táborové základny. Moc děkujeme i všem našim
sponzorům a příznivcům. Panu
Tomáši Lazeckému za krásné luky
a šípy, panu Radku Honajzrovi

Za oddíl Heřmánek
Veronika Hrubá
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Notebook
pro zdravotně
postiženého
Zdravím všechny čtenáře
časopisu Bumerang. Jsem padesátiletý hrdý občan Velké Polomi toho času na
dlouhodobém pobytu v CSS
Hrabyně. Více se představovat
nebudu. Většina mě velmi
dobře zná a ti, kteří mě neznají,
se o mě mohou dozvědět více
z mého osobního webu www.
dako.4fan.cz. Prozradím snad
ještě, že jsem již 28 let ochrnutý
od ramen až dolů díky těžkému
úrazu při nehodě na kole.
Proč vlastně tady píšu?
Chtěl bych se vám svěřit s tím,
že díky obci Velká Polom jsem
si mohl pořídit nový velice
výkonný notebook. Tento nový
notebook mi umožní i nadále
komunikovat s přáteli, úřady
i širokým okolím, sebevzdělávat
se a zdokonalovat, mít přístup
k potřebným informacím, číst
elektronické knihy, poslouchat
audioknihy, bavit se hudbou,
videi, filmy a také hraním her.
Proto bych chtěl tímto obci
Velká Polom velice poděkovat
ze velkou pomoc při financování
jeho koupě.
S novým notebookem a s na
vyzkoušení zapůjčeným novým
typem ústní myši (Mouth-Mouse) od firmy Benetronic to
jde pěkně rychle od pusy jako
od ruky.
David Kozelský

12
Jak se mají
Velkopolomské
hvězdy?
U nás asi momentálně neplatí
univerzální odpověď – fajn. Ještě
před začátkem tohoto roku jsme
vybrali novou divadelní hru s názvem Dokonalá svatba od Robina
Hawdona. Jak možná podle jména autora tušíte, jedná se o anglickou hru, přesněji komedii, protože
víme, že se za námi rádi chodíte
zasmát. Už při nacvičování jsme
se těšili, jak vás bude bavit pravý
anglický humor spolu s trochu
potřeštěným příběhem z noci a dopoledne těsně před velkolepou
svatbou.
Pak ale přišel koronavirus.
A jak asi správně tušíte, hrát divadlo před prázdným sálem a v rouškách není úplně ono. Proto jsme
založili scénáře, pokusili se co nejlépe si v hlavě uložit už naučené
repliky a odložili jsme premiéru na
jaro příštího roku. Nebudeme vám
nic nalhávat, hra je poměrně těžká
a nechtěli bychom před vás, naše
oblíbené publikum, předstoupit
s polovičatým kusem, ze kterého
nám uteče část vtipných dialogů. Navíc, na dobré věci se vyplatí počkat. Buďte proto, prosím,
trpěliví, od podzimu začínáme
zkoušet a na jaře se na vás budeme těšit s parádní anglickou hrou.
Zasáhly nás ale ještě další
rány. Ve čtvrtek 2. dubna pozdě
v noci odešel do hereckého nebe
náš kolega Petr Rosa, ve středu
12. srpna pak řady našeho souboru navždy opustil Milan Švidrnoch.
Věřte, že nebudou chybět jen
vám. Petr v rolích ředitelů, detektivů, přechytralých sluhů nebo
galantních milovníků a Milan jako
úžasný komik, který zahrál od
homosexuála, přes zámožného
pána až po psa úplně všechno
s grácií a úsměvem na rtech. Nejvíce však budou chybět nám. Jejich židle v zasedacím pořádku na
zkouškách už navždycky zůsta-

Milan Švidrnoch

Petr Rosa

nou prázdné, stejně tak jejich nezastupitelné role v celém ansámblu. Zůstane nám však hromada
vzpomínek. Každý máme tu svou
neoblíbenější a rádi si spolu s ní
na Petra a Milana vzpomeneme.
A až příště zase přijedou herci
mezi vás, budou sice o někoho
chudší, ale také bohatší o všechno to, co po sobě naši kolegové
zanechali.
Amatérský divadelní soubor
Velkopolomské hvězdy
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vývoj neprobíhá, jak má.
Projekt rané péče podporuje
také obec Velká Polom.
Více informací naleznete na
www.ranapece.cz/ostrava/,
kontaktní tel. číslo: 774 567 236,
e-mail: ostrava@ranapece.cz.

pořádá

Hrad
Hukvaldy
Archeopark
Chotěbuz

26.

-Podobora

Zámek
Kravaře

pod záštitou náměstka
hejtmana kraje pro sociální
oblast Jiřího Navrátila

27.

20.
Hrad
Sovinec

ŘÍ

Když rodiče po narození dítěte
zjistí, že není všechno v pořádku
a že jejich dítě má v oblasti zrakového vnímání vážnější zdravotní problém, ocitají se rázem ve
velmi těžké životní situaci. Prožívají obrovskou nejistotu, obavy,
co bude s jejich dítětem, jak se
bude dál vyvíjet, jak ho oni sami
mohou rozvíjet, jak s ním komunikovat. A právě v tomto náročném
období může pomoci služba rané
péče, která je rodinám s dětmi
se zrakovým a kombinovaným
postižením dostupná i ve Velké
Polomi.
Jedná se o bezplatnou sociální
službu rodinám, které pečují o dítě
se zrakovým hendikepem ve věku
od narození do 7 let. Funguje to
tak, že poradkyně rané péče dojíždějí přímo do rodin a s využitím
vhodných metod a postupů pomáhají rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte, instruují rodiče, jak
mohou stimulovat zrak dítěte,
podporují také zdravé sourozence.
Zapůjčí rodině vhodné pomůcky či
hračky, poskytnou sociální poradenství i další potřebné informace,
doporučí další odborníky.
Rodiny s dětmi se zrakovým
hendikepem nebo s ohroženým
vývojem v oblasti zrakového vnímání se mohou obracet na Společnost pro ranou péči, pobočka
Ostrava, která působí v rámci celého Moravskoslezského kraje, tedy
i ve Velké Polomi. „Po narození
dcery se na nás většina lékařů
dívala jako na speciální případ,
absolvovali jsme nespočet vyšetření. Když k nám domů přijela
poradkyně rané péče, neřešila, co
všechno je špatně, ale jak Nikolce
a nám pomoct to zvládnout. Hrozně
povzbuzující bylo zjištění, že problémy, kterých jsem se bála, mají

dnes i díky technice, zkušenostem
a studiím řešení. Na každou další
návštěvu poradkyně rané péče
se těšíme. Vždy nám přiveze
nové podněty, probereme, co se
podařilo, co zabralo. Diskutujeme
o aktuálních problémech a o tom,
jak je řešit. Je osvobozující mluvit s někým, komu toto téma
není nepříjemné a nedívá se na
mě s lítostí a současně s pocitem úlevy, že jeho se to netýká,“
říká jedna z klientských maminek.
Na Společnost pro ranou
péči, pobočka Ostrava, se mohou
obracet rodiče, jejichž děti mají
v oblasti zrakového vnímání
vážnější hendikep nebo jejichž

19.

Dolní
Vítkovice

13.

ZÁ

Raná péče
pro děti
s postižením
zraku

12.

Zámek
Nová
Horka

VOLNÉ
VSTUPY

INFORMACE
O NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
SOUTĚŽE
ZÁBAVA
HRY a další

DNY
RODIN 2020
Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje
12. 9.
13. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.

Zámek Nová Horka
Dolní Vítkovice
Hrad Sovinec
Archeopark Chotěbuz-Podobora
Hrad Hukvaldy
Změna programu vyhrazena!
Zámek Kravaře

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

Podrobný program naleznete:

www.dejmedetemrodinu.msk.cz
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Svatováclavský hudební festival
přiveze do Velké Polomi klasicistní
skvost Josepha Haydna

Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne od 3. do
28. září již 17. ročník Svatováclavského hudebního festivalu
(SHF). Do kostela sv. Václava ve
Velké Polomi letos zavítá 7. září od
18 hodin celosvětově uznávané
Zemlinského kvarteto s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou.
V rámci pondělního koncertu zazní zásadní klasicistní dílo Josepha Haydna „Sedm posledních slov
Vykupitelových na kříži“. Dílo v této
verzi bude provedeno v české
premiéře. Koncert se koná za finanční podpory obce Velká Polom.
Srdečně zváni jste i na dalších
28 koncertů, které bude tento největší festival duchovní a takzvané staré hudby v České republice realizovat v kostelích celého
Moravskoslezského kraje. Letos
se v rámci nové spolupráce tří
hudebních festivalů (Concentus
Moraviae a MHF Lípa Musica)
rozhodl pod mottem „Spojeni hudbou“ plně podpořit české umělce
a soubory. Mnozí z nich nesou evropské renomé – Collegium 1704
s Václavem Luksem, Pavel Haas
Quartet, Bennewitzovo kvarteto, sopranistky Simona Šaturová,
Martina Janková, Hana Blažíková
či koncertní mistr České filharmo-

nie Jiří Vodička. SHF bude hostit
i osobnost Marka Ebena, který nás
provede „Labyrintem světa a rájem srdce“, nebo také fenomenálního íránsko-amerického cembalistu Mahana Esfahaniho.

Pestrý program celého festivalu, který bude rámovat 250. výročí
narození Ludwiga van Beethovena, nenabídne pouze koncerty
klasické hudby, ale také alternativní projekt Beaty Hlavenkové,
promítání filmů či besedy s umělci.
Detailní informace naleznete na
www.shf.cz, zde si můžete také
on-line zakoupit vstupenky.
Eva Mikulášková, SHF
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Rozpis sezóny fotbalu 2020
Muži, dorost, starší a mladší žáci
Městský přebor muži - skupina B
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

15. 8.

So

17:00

Pustkovec

Velká Polom

22. 8.

So

17:00

Velká Polom

Rychvald "B"

29. 8.

So

17:00

-

Velká Polom

5. 9.

So

16:30

Velká Polom

Ostrava-Lhotka

12. 9.

So

16:00

Vřesina "B"

Velká Polom

19. 9.

So

16:00

Velká Polom

Vratimov "B"

26. 9.

So

16:00

Velká Polom

Hrabová "B"

3. 10.

So

15:30

Václavovice

Velká Polom

10. 10.

So

15:00

Koblov

Velká Polom

17. 10.

So

15:00

Velká Polom

Pustkovec

25. 10.

Ne

14:00

Rychvald "B"

Velká Polom

28. 10.

St

14:00

Velká Polom

Koblov

31. 10.

So

14:00

Velká Polom

-

08. 11.

Ne

14:00

Ostrava-Lhotka

Velká Polom

14. 11.

So

13:30

Velká Polom

Vřesina "B"

Krajská soutěž dorost - skupina A
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

16. 8.

Ne

10:00

Brušperk

Velká Polom

23. 8.

Ne

14:00

Velká Polom

Polanka

30. 8.

Ne

10:15

Hlučín B

Velká Polom

6. 9.

Ne

14:00

Velká Polom

Dolní Benešov

12. 9.

So

10:00

Ostrava-Jih

Velká Polom

20. 9.

Ne

14:00

Velká Polom

Václavovice

27. 9.

Ne

14:00

Velká Polom

Heřmanice

3. 10.

So

10:45

Světlá Hora

Velká Polom

11. 10.

Ne

14:00

Velká Polom

Dolní Lhota

18. 10.

Ne

13:00

Vítkov

Velká Polom

25. 10.

Ne

14:00

Velká Polom

Svinov

1. 11.

Ne

11:45

Kobeřice

Velká Polom

8. 11.

Ne

14:00

Velká Polom

SO Bruntál
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Krajská soutěž starší žáci - skupina A
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

23. 8.

Ne

9:00

Velká Polom

Krásné Loučky

30. 8.

Ne

10:00

Hlučín B

Velká Polom

06. 9.

Ne

9:00

Velká Polom

Kylešovice

13. 9.

Ne

9:00

Vítkov

Velká Polom

20. 9.

Ne

9:00

Velká Polom

Darkovičky

27. 9.

Ne

9:00

Velká Polom

Kravaře

04. 10.

Ne

9:00

Břidličná

Velká Polom

11. 10.

Ne

9:00

Velká Polom

Město Albrechtice

18. 10.

Ne

9:00

Dolní Benešov

Velká Polom

24. 10.

So

10:00

SO Bruntál

Velká Polom

01. 11.

Ne

9:00

Velká Polom

-

Krajská soutěž mladší žáci - skupina A
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

23. 8.

Ne

10:45

Velká Polom

Krásné Loučky

30. 8.

Ne

11:45

Hlučín B

Velká Polom

06. 9.

Ne

10:45

Velká Polom

Kylešovice

13. 9.

Ne

10:45

Vítkov

Velká Polom

20. 9.

Ne

10:45

Velká Polom

Darkovičky

27. 9.

Ne

10:45

Velká Polom

Kravaře

04.10.

Ne

10:45

Břidličná

Velká Polom

11.10.

Ne

10:45

Velká Polom

Město Albrechtice

18.10.

Ne

10:45

Dolní Benešov

Velká Polom

24.10.

So

11:45

SO Bruntál

Velká Polom

01.11.

Ne

10:45

Velká Polom

-
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Rozpis přípravky fotbalu 2020
Městský přebor TOP U11 (5+1)
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

2. 9.

St

16:30

Ostrava-Jih U11

Velká Polom U11

11. 9.

Pá

16:30

Velká Polom U11

Poruba U11 "A"

16. 9.

St

16:30

Vítkovice 1919 U11

Velká Polom U11

21. 9.

Po

16:30

Hlučín U11 "A"

Velká Polom U11

2. 10.

Pá

16:30

Velká Polom U11

MFK Vítkovice U10

9. 10.

Pá

16:30

Velká Polom U11

Brušperk U11 "A"

16. 10.

Pá

16:30

Velká Polom U11

Baník Ostrava U10 "A"

23. 10.

Pá

16:00

Velká Polom U11

Petřkovice U11 "A"

27. 10.

Út

16:00

Polanka U11

Velká Polom U11

Městská soutěž U9 (4+1) - skupina A
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

31. 8.

Po

17:00

Velká Polom U9

Baník Ostrava U9 "B"

7. 9.

Po

17:00

Velká Polom U9

-

15. 9.

Út

16:30

Slovan Ostrava U9

Velká Polom U9

22. 9.

Út

17:00

Hlubina U9

Velká Polom U9

28. 9.

Po

17:00

Velká Polom U9

Šenov U9

6. 10.

Út

16:00

Stará Bělá U9 "A"

Velká Polom U9

12. 10.

Po

16:30

Velká Polom U9

Vratimov U9

19. 10.

Po

16:00

Velká Polom U9

Rychvald U9

29. 10.

Čt

15:00

Petřkovice U9 "B"

Velká Polom U9

Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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