VELKOPOLOMSKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ OÚ VELKÁ POLOM
(ZDARMA)
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Velikonoce
Smrtná neděla,
„Dala jsem je, dala,
Květné neděli.“
Květná neděla,
Kdes klíče dala?
„Dala jsem je, dala,
Květným pondělkům.“
Květný pondělku,
Kdes klíče poděl?
„Poděl jsem je, poděl,
Zeleným čtvrtkům.“
Zelený čtvrtku,
Kdes klíče poděl?
„Poděl jsem je, poděl,
svatému Jiří.“
Svatý Jiří vstal,
Zemi odmykal,
aby rostla tráva,
tráva zelená,
a z ní vykvetla,
bílá leluja, hej,
bílá leluja.

Už se nám to blíží,
slunce z mraků vzhlíží.
Namalujem vajíčko,
tak nám zasviť sluníčko.
Zvonek drnčí u dveří,
holky piští – nevěří.
Máma říká: „Otevři!“
Odcházejí spokojení,
bude další opojení.
Dopil se i zlatý mok,
setkáme se napřesrok.

Je tu zase duben,
holky, plakat budem.
Karabáče upletené
a voňavky připravené.
Voda stříká všude kolem,
udělali na mě dojem.
Dám jim za to vajíčko,
usměji se maličko.

(Z prací děvčat 8.AB ZŠ)

OBECNÍ DVOJSTRÁNKA
Vážení spoluobčané,
slíbili jsme vám, že vás budeme průběžně informovat o dění
v naší obci i o tom, čím se vedení obce momentálně zabývá,
především o těch nejpodstatnějších záležitostech, které značně
ovlivňují finanční toky a příjmy obce.
K těm pozitivním informacím patří především to, že se nám
podařilo získat další nájemce do skladů a zajistit tak zhruba
80%-ní obsazení areálu.
Podařilo se nám najít i řešení tak závažného problému,
jako je vytipování vhodných prostor pro Českou poštu, která
se rozhodla v naší obci zřídit tzv. centrální balíkovou dodejnu
s obslužným provozem i pro okolní obce s počtem zaměstnanců
cca 17. V opačném případě by pošta zřídila tuto službu v jiné
obci a omezila svůj provoz u nás na pár hodin týdně, což by
nám všem značně zkomplikovalo život. K dispozici jí bude
objekt současného Domu chovatelů na ul. Osvoboditelů, který
budeme muset zrekonstruovat tak, aby odpovídal požadavkům.
Uvolněné prostory současného pracoviště pošty jsme nabídli na
provozování obchodní činnosti p. Drozdkové, vzhledem k tomu,
že potřebujeme vyřešit i zásadní problém obvodní a dětské
lékařky, kterým je absolutně nevyhovující přístup k současným
ordinacím (strmé a úzké schodiště komplikuje pohyb především
maminkám s malými dětmi a starším pacientům). Řešením jsou
prostory v levé přízemní části kulturního střediska. V jednom
objektu tak bude ideální kombinace zdravotního střediska
i lékárny, vhodná parkovací plocha pro příjezd automobilů
i téměř bezproblémový vstup do objektu, taktéž možnost umístit
v objektu kočárky maminek. Prostor současné ordinace lékařů
v Domu služeb na Opavské ul. bude pronajat jiným zájemcům.
Jedná se o finančně i organizačně náročnou akci, kterou však
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vyřešíme současně několik problémů a dosáhneme maximálního
využití všech zmiňovaných obecních objektů.
K té méně radostné části práce vedení obce patří
v současnosti především vymáhání dluhů od smluvních partnerů.
Jen v areálu skladů byl stav výše nezaplaceného nájemného
k 31. 12. 2002 vyčíslen v částce 650.000,- Kč. V některých
případech jsme provedli razantní kroky k vymožení pohledávek,
jsme však nuceni v této věci úzce spolupracovat s advokátní
kanceláří. Stojí nás to všechny nemalé úsilí a velké finanční
prostředky, obojí mohlo být využito mnohem příznivějším
způsobem.
Další velmi problematickou záležitostí jsou obecní lesy.
Stav obecních lesů a kvalita prováděných prací nás vedly
k tomu, že jsme ukončili smluvní vztah s lesním hospodářem
i firmou, která zajišťovala práce. Obrovské úsilí představuje
snaha prodat dřevní hmotu za nejvýhodnější ceny, zajistit čištění
lesních porostů a výsadbu nových stromků.
Vážení občané, to jsou záležitosti, se kterými jsme
považovali za nutné vás seznámit, ostatní řešíme průběžně, na
podrobnější zprávu zde není dostatek místa – ta byla podána na
veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Závěrem chci vám všem za sebe i za všechny zastupitele
i spolupracovníky na obecním úřadu popřát hezké a pohodové
svátky velikonoční a hodně jarního sluníčka.
Ludmila Bubeníková
starostka obce
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OBECNÍ DVOJSTRÁNKA

Vážení občané,
v tomto čísle Bumerangu vás chceme seznámit se složením finančního výboru: p. Jana Mikesková, p. Ludmila Bariličová a p. Kateřina
Doležalová. Úkolem tohoto výboru je především sledovat hospodaření obce, podávat o něm zastupitelstvu obce pravidelné zprávy
a předkládat návrh rozpočtu. Tyto údaje vám nyní ve zkrácené podobě předkládáme – byly schváleny 27. 3. 2003 zastupitelstvem
obce.
Vyhodnocení rozpočtu roku obce Velká Polom 2002
Příjmy
Třída
Třída I. – daňové příjmy
Třída II. – nedaňové příjmy
Třída III. – kapitálové příjmy
Třída IV. – dotační příjmy
Celkem příjmy
Výdaje
Třída V – běžné výdaje
Třída VI. – kapitálové výdaje
Celkem výdaje

Plán 2002
7.929.000,00
6.474.000,00
1.298.000,00
1.268.270,00
16.969.270,00

Skutečnost 2002
9.637.216,00
7.149.835,61
918.500,00
1.601.476,20
19.307.027,81

v%
121,54
110,44
70,76
126,27
113,78

15.311.600,00
2.940.000,00
18.251.600,00

15.055.333,64
3.984.769,10
19.040.102,74

98,33
135,54
104,32

Celkové plánované příjmy roku 2002 nepokryly plánované výdaje roku 2002, proto bylo schváleno zapojení přebytku hospodaření
obce z roku 2001 do rozpočtu obce na rok 2002.

Rozpočet obce Velká Polom na rok 2003
Příjmy

Třída
Třída I. – daňové příjmy
Třída II. – nedaňové příjmy
Třída III. – kapitálové příjmy
Třída IV. – dotační příjmy
Přebytek roku 2001
Přebytek hospodaření 2002
Celkem příjmy
Výdaje
Třída V – běžné výdaje
Třída VI. – kapitálové výdaje
Financování – úvěr
VÝDAJE CELKEM

Plán v Kč

10.034.000,00
4.125.000,00
948.000,00
9.546.000,00
572.000,00
267.000,00
25.492.000,00
23.432.000,00
1.560.000,00
500.000,00
25.492.000,00

V rámci rozpočtu byl schválen i finanční příspěvek ve výši 960.000,- Kč na rok 2003 příspěvkové organizaci Základní škola Velká
Polom.
Jana Mikesková

INFORMUJEME
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Co přinese změna jízdního řádu od 15.6.2003
aneb Do Ostravy od 15.6.2003 levněji
aneb Veřejnou dopravou do Ostravy stejně a přitom jinak
Ačkoliv obec Velká Polom s krajským městem Ostravou
bezprostředně sousedí, nikdy sem nebyla zavedena městská
hromadná doprava a jedinou možností, jak se dopravit do
Ostravy do školy, za prací nebo za kulturou, byly příměstské
autobusové linky provozované dopravcem ČSAD. Rozvoj
v roce 1997 vzniklého integrovaného dopravního systému
ODIS se ubíral zpočátku jinými směry, neboť snahy o
zapojení obce Velká Polom vyšly tehdy z více důvodů
naprázdno. A tak až v roce 2001 se ve Velké Polomi
objevila první linka ODIS, jednalo se o linku č. 71, nyní
č. 271, která spojuje Opavu přes Hrabyni s Ostravou. Tato linka,
provozovaná v rámci ODIS opavským dopravcem TQM a.s., je
však určena především pro dopravu vozíčkářů z Hrabyně do
Ostravy nebo Opavy, proto její trasa a zejména časové polohy
jsou pro pravidelné spojení obyvatel Velké Polomi s Ostravou
zcela nevhodné. Tento stav příliš nezměnila ani další linka
č. 272, zavedená v roce 2002 z Opavy především pro dopravu
studentů na VŠB do Poruby.
Od nejbližší změny jízdních řádů, tj. od 15. 6. 2003, se
však již obyvatelé Velké Polomi konečně dočkají. Všechny
tři příměstské linky procházející Velkou Polomí, tj. č. 910286
z Hradce nad Moravicí, č. 910287 z Hlubočce a č. 910288
z Kyjovic a vedené do Ostravy budou zařazeny do ODIS.
Ve stejném rozsahu spojů a ve stejných časových polohách
budou tyto linky pod linkovým označením č. 286, 287 a 288
vedeny do Ostravy na konečnou zastávku Svinov nádraží,

INFORMUJEME
Vážení občané,
jsme velice rádi, že Vám můžeme prostřednictvím tohoto
zpravodaje prezentovat náš záměr výstavby rodinných domů
a občanské vybavenosti v lokalitě Mlýnek.
Jedná se o výstavbu asi 140 RD, sportovního areálu
a v případě zájmu obce se počítá rovněž se stavbou bytových
domů případně dalších objektů pro potřeby obce.
Investorem celé akce je společnost Union leasing a.s., která
je rovněž vlastníkem všech pozemků určených k zástavbě dle
schváleného územního plánu.
Vzhledem k tomu, že je společnost v poslední době
často spojována s Union bankou, považujeme za vhodné Vás
informovat o tom, že jediným vlastníkem této společnosti je
SME a.s. (Severomoravská energetika). Pozemky byly získány
koupí od společnosti TRADEX Capital a.s., jejímž předsedou
představenstva je Ing. Rudolf Schulhauser.
Protože kolem této výstavby koluje řada dohadů
a spekulací, pokusíme se popsat současný stav příprav a plány
do nejbližší budoucnosti.
V současné době probíhá územní řízení na umístění
komunikací a inženýrských sítí.
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samozřejmě se zachováním přestupní zastávky v Porubě
u vozovny. Zkrácení linek do Svinova je však kompenzováno
zavedením přestupního tarifu ODIS. Zejména cestující
pravidelně dojíždějící ocení příznivý dopad na čerpání rodinných
financí, neboť dlouhodobá časová jízdenka je prakticky ve všech
případech vyjde levněji. Pokud jsou dnes nuceni v Ostravě
ještě přestupovat na jiné linky v rámci ODIS, úspora bude ještě
výraznější, stejně tak v případě jízdenek pro studující mládež.
Snížení finanční náročnosti cestování není náhodné, nýbrž
důsledkem podpory pravidelného využívání integrované veřejné
osobní dopravy. Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu se v zásadě
nesnižují ani nezvyšují, vlivem zónového uspořádání ODIS však
budou v jednotlivých konkrétních případech mírně vyšší nebo
mírně nižší, na rozdíl od jízdenek stávajících jsou však v rámci
ODIS přestupné.
Obcí Velká Polom bude vedle zmíněných linek č. 286,
287, 288 a stávajících linek č. 271 a 272 projíždět také linka
č. 289 v trase Čavisov – Velká Polom – Opava. Jedná se
o stávající linku č. 900948, která bude po zapojení do ODIS takto
přeznačena.
Podrobné informace o změnách k 15. 6. 2003 budou
v druhé polovině května k dispozici na obecní vývěsní tabuli,
v prodejnách časových jízdenek Dopravního podniku Ostrava
a.s., na internetové adrese www.kodis.cz. Občanům poradíme
také na tel. čísle 596 116 308 nebo adrese info@kodis.cz.
Ing. Aleš Stejskal

Po jeho ukončení hodláme požádat o stavební povolení pro
výstavbu 1. etapy, jejíž realizace by měla proběhnout koncem
letošního roku. Jedná se o výstavbu příjezdových komunikací
a inženýrských sítí pro stavbu prvních zhruba 45 rodinných
domů.
Souběžně s tím probíhá prostřednictvím realitní kanceláře
prodej jednotlivých stavebních parcel tak, aby jednotliví zájemci
mohli na jaře příštího roku začít s vlastní výstavbou svých
rodinných domů na základě vlastních projektů.
Následně by měla v dalších létech pokračovat výstavba
inženýrských sítí a komunikací pro další etapy výstavby.
O postupu příprav této investice pravidelně informujeme
představitele obce, konzultujeme společně některé problémy
a hledáme vzájemně výhodná řešení tak, abychom do budoucna
vytvořili všechny předpoklady pro spolupráci při dotváření
infrastruktury a vybavenosti obce.
Jsme toho názoru, že připravovaná investice bude pro obec
a její občany přínosem, přispěje k přílivu nových mladých lidí,
což s sebou přinese nové příležitosti jejího dalšího rozvoje.
V neposlední řadě nová výstavba v této lokalitě významně
přispěje ke zlepšení životního prostředí, neboť předpokládá
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INFORMUJEME

výstavbu čistírny odpadních vod, na kterou se do budoucna
bude moci napojit celá obec.
Věříme, že se nám postupně podaří překonat některé
negativní ohlasy, které byly s touto akcí v minulosti vyvolány,
a korektním a citlivým způsobem hodláme řešit všechny
případné spory, které případně mohou v souvislosti s novou
výstavbou nastat.

Jsme připraveni po dohodě s představiteli obce prezentovat
tento záměr výstavby na veřejném shromáždění, kde bychom
měli širší prostor a mohli zodpovědět Vaše dotazy.

Za Union Leasing a.s

Ing. Ivo Ostrožný
Předseda ředstavenstva
a ing. Vladimír Boldaňuk

ZO VELKÁ POLOM
Zpravodaj zahrádkáře

Opravené nářadí, nakoupená semena a v truhlíku za
okny rostoucí rostliny paprik a rajčat, případně dalších zelenin
a květin, jsou neklamným znamením pečlivé přípravy pro novou
zahrádkářskou sezónu.
Trávník
Nejhezčím přirozeným prvkem zahrady je nepochybně
trávník. Po oschnutí půdy očistíme trávník od stařiny (odumřelých
rostlin). Pro tento účel je dobré použít speciální prořezávací
hrábě, kterými odstraníme mech a plevelné rostliny a současně
tímto zásahem zabezpečíme propustnost vzduchu a vlhkosti ke
kořenům. V případě potřeby můžeme trávník pohodit vyzrálým
kompostem nebo hotovým substrátem a dosít prázdná místa.
Toto vylepšení budou potřebovat po letošní tuhé zimě zejména
trávníky s nevhodnou druhovou skladbou trav. Doséváme
kvalitním osivem stejného druhu v dávce 10 – 20 g/m2. Lze použít
i osivo z předešlého roku. Osivo ztrácí každý rok ze své klíčivosti
a 4 roky stará semena nemají žádnou klíčivost. Nejvhodnější
termín pro výsev travních semen v jarním období je od 15. 4. do
15. 5. Pěkný bujný zelený trávník není myslitelný bez pravidelného
přihnojení průmyslovými hnojivy. Ihned po vyhrabání trávník
pohnojíme plným hnojivem (NPK) nebo ledkem v dávce 20 g/m2.
Další frekvenci hnojení upravíme podle svých představ kolik
času a peněz na údržbu zatravněné plochy vyčleníme. Bujný,
udržovaný trávník přihnojíme každých 5 – 6 týdnů. Postřiky
proti plevelům zatím neprovádíme, protože nízké teploty snižují
účinnost plevelohubných přípravků. Můžeme se však pokusit
o chemické odstranění mechu speciálními přípravky. Přítomnost
mechu v travním porostu je obvykle příznakem kyselé půdní
reakce, mech vyhrabem a očištěná místa povápníme páleným
vápnem (0,5 – 1,0 kg m2). Přítomnost pampelišek a sedmikrásek
v trávníku je znamením zanedbané minerální výživy – hnojení.
Hnojení – výživa:
Správné použití průmyslových hnojiv před setím nebo
výsadbou garantuje uspokojivý výnos a dobrou kvalitu sklízených
rostlinných produktů. Orientační doporučené dávky NPK nebo
Cereritu před setím nebo výsadbou: zelenina 60 – 80 g/m2,
jádroviny a peckoviny 40 – 80 g/m2, drobné ovoce 20 – 80 g/m2.

Výsadba dřevin
Pokud rozmrzne půda, můžeme vysazovat všechny
ovocné i okrasné stromy a keře. Jarní výsadbu upřednostníme
u peckovin. Před výsadbou se řídíme určitými zásadami:
- nakupované stromky a keře by neměly mít poškozené
kořeny, pozorně prohlížíme i větévky a kůru. Svrsklá kůra svědčí,
že výpěstky jsou zaschlé.
- nakupujeme jen v prodejně, kde jsou výpěstky označené
štítkem o původu, odrůdě a kontrole.
- při výběru odrůd, druhu si necháme ve spolehlivé
prodejně poradit (dnes je k dispozici celá řada kvalitních odrůd
i rezistentních nebo odolných proti chorobám).
Co s odkvetlou prvosenkou?
Odkvetlé nakoupené primule můžeme po odkvětu vysadit
do zahrady. Po odkvětu je umístíme na chladném a světlém
místě, a jakmile to počasí umožní vysadíme je do zahrádky,
nejlépe pod listnaté stromy a keře nebo mezi trvalky. Po výsadbě
důkladně zalijeme, aby rostlina neuschla.
Hnojiva a ovocné stromky lze zakoupit v místní prodejně Květiny
a zahrádkářské potřeby.
Úspěšné jarní vykročení v zahradě přejí zahrádkáři
ZO Velká Polom

HISTORICKÉ OKÉNKO
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26. dubna 1945 - historický a významný den Velké Polomě
V letošním roce je to již 58. výročí, které je nesmazatelně
zapsáno v historii a událostech naší obce. V celkovém kontextu
různých válek a jejich průběhu od 16. století po rok 1945 je jich
celá řada. Ale jejich bojiště nám byla značně vzdálená. Přes náš
region se pohybovala vojska různých národů, ale nikdy obyvatelé
naší vesnice nezažili přímý válečný a bojový tah, jak tomu bylo
v průběhu ledna až dubna 1945.
V tomto roce měla naše vesnice celkem 310 popisných
čísel a 1300 obyvatel. Dnešní stav je 485 rod. domků a 1604
obyvatel. Znamená to nárůst obce a život Vás mnohých, nových
obyvatel, v průběhu let 1945 – 2003. Je proto přirozenou
snahou současného obecního zastupitelstva Vás informovat
jen ve stručnosti, co se během zmíněného období událo (všech
materiálů by bylo na celou samostatnou publikaci).
Nikdy by se nenašel prorok, který by dokázal předvídat
vývoj politických a vojensko-strategických událostí od „ostudné
okupace“ (po Mnichovské dohodě) roku 1938, že ve stejném
směru od Háje přijedou okupační vojska německé armády.
Za dalších sedm let bude Velká Polom vybrána sovětskou
armádou jako „průlomová“, vhodná svou dopravní sítí směry:
sever-jih, východ-západ. Znova cestou od Háje bude zvolený
hlavní směr obchvatu „Ostravské operace“ pro zachování
průmyslové industrializace bez vážnějších škod.
Průlom a obchvat 38. armády, 4. ukrajinské fronty, 1. čs.
tankové brigády a 1. smíšené letecké divize započal přechodem
státní hranice a vesnice Sudice dne 28. 3. 1945. Kravaře byly
osvobozeny 16. 4. a Háj 21. 4. Vlastní boje o Velkou Polom
započaly od 16. 4. – 26. 4. 1945. Pro částečnou představu
a orientaci uvádím, jen ve stručnosti, sled těch nejdůležitějších
událostí:
- 16. 4. byl usmrcen náš první občan Ladislav Salga,
průstřel sovětskou stíhačkou.
- 17. 4. první letecká bomba dopadla na stodolu pana Karla
Švidrnocha (dnes tam bydlí pan Bochňák Jindřich č.p.290).
- 18. 4. započaly do obce dopadat první dělostřelecké
granáty, dělníci již neodjeli za prací do Ostravy Vítkovic.
- 19. 4. započalo silné bombardování obce v průběhu
dne, v několika intervalech pokračovalo každý příští den. Hned
bylo zničeno a vyřazeno z provozu elektrické vedení, vodovod,
přestaly fungovat obchody, započala doba, kterou nikdo neznal
a také nevěděl, kdo ze dne na den přežije. Občané se stěhovali
do sklepů. Občas se někdo odvážil ven, aby zjistil situaci
a vzájemně jsme se dozvěděli, že ten nebo onen občan již
nežije. Po leteckých náletech vyhořely usedlosti nebo celé části
bloků domů. Dospělí tíhnou jeden k druhému a čekají na další
okamžiky příštích dnů.
- bojový úsek s naší vesnicí je bráněn německým

a maďarským vojskem a zvláštním oddílem „bavorských
myslivců. Obranu na našem úseku řídil sám německý generál
Schörner z obcí Krásné Pole a později Kyjovic.
- od 17. - 25. 4. 1945 bylo provedeno 53 leteckých náletů
ve skupině 9 nebo 12 bombardovacích letadel.
- nadešel den 26. 4.- obyvatelé vesnice nemytí, hladoví,
vyděšení a připravení již i na to nejhorší co doposud prožili, se
probudili únavou do tichého rána. Ovšem kolem 9. hodiny začíná
bubnová dělostřelecká palba - pravé peklo z úseku od Háje na
naši obec. Země naříká pod údery granátů různých kalibrů.
Poprvé sovětské vojsko „raketčíci“ nasadilo novou zbraň ( podle
osobního údaje kpt. Popoviče), tak zvané „andrjuše“. Vypadaly
jako běžné letecké bomby a byly umístěny na zemi s docela
jednoduchými podpěrami, po jedné nebo více spojených bomb.
Toto vybavení nemělo nic společného s „kaťušemi“! Podle
dodatečných statistik je uváděno, že v celkové dělostřelecké
přípravě na rozhodující úder a průlom bojiště bylo soustředěno
380 děl na 1 km2!
V duších věrných obyvatel, kteří ve vesnici zůstali (mnoho
jiných, kteří nervově nevydrželi, vesnici opustilo), klíčí víra
a naděje nového života – jen přežít – hodina osvobození se blíží.
A také se tak stalo. Kolem 11. hodiny vše utichlo a v ulicích Velké
Polomě se objevily tanky s československými výsostnými znaky
naší tankové brigády, kterou vedl podplukovník Vladimír Janko.
Obyvatelé, zbaveni nenáviděného německého nepřítele
opouštějí s jásotem sklepy a jiné kryty, aby uvítali svého
osvoboditele – slavnou Rudou armádu. Všichni jásají, i když
u mnohých se neskrývá pláč nad zříceninami svých obydlí,
ztrátou některého člena rodiny. Ale život od tohoto okamžiku
jde dál.
Za bojů o osvobození obce na zdejším katastru padlo 168
ruských vojáků. Údaje z německé strany nejsou známy, ale
bylo jich, podle vyprávění obyvatel, také dost. O život přišlo 12
občanů ( 10 mužů a 2 ženy ). Zraněných občanů bylo 20. Škody
způsobené válkou byly značné. Bombardováním bylo plně
zničeno 22 domů, úplně spáleno-také letecky i dělostřeleckou
palbou 71 rod. domků, méně poškozeno 77 domů a 46 stodol.
Velkou Polom později opustilo okolo 40 rodin a usadili se
v různých pohraničních oblastech po vystěhování Němců.
Znovu opakuji, že v současné době žije ve vesnici část
generace, která tyto události prožila, a které nejde vymazat
z paměti. Noví občané vesnice a současná generace by si měla
zapamatovat den 26.4. každého příštího roku. Vybudované
a trvající symboly (pomníky v obci a okolí) ať jsou věčným
připomenutím.

h

Zpracoval se svých archivních záznamů František Kopřiva.

Pozvánka

Zveme všechny občany na oslavu osvobození obce, která se uskuteční 26. dubna 2003. Sraz je v 19.00 hod v parčíku u OÚ
ve Velké Polomi. V krátkém projevu si připomeneme historické události před padesáti osmi roky a památku uctíme položením
kytic. Pak bude následovat průvod občanů k pomníku RA a tím bude završena oficiální část oslav. Po nich bude následovat
v restauraci GÓL promítání historických záběrů ze života naší obce od roku 1965 až do současnosti.

KOPANÁ
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29.3.
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.
22.6.

So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne

15:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Kopaná muži
Velká Polom
Radvanice
Velká Polom
Hrabůvka
Velká Polom
Velká Polom
Vítkovická nem.
Velká Polom
Hrabová
Velká Polom
Pustkovec
Velká Polom
ROMA

Heřmanice B
Velká Polom
Svinov B
Velká Polom
Michálkovice
NH Classic
Velká Polom
Markvartovice
Velká Polom
Šenov
Velká Polom
DPMO
Velká Polom

29.3.
6.4.
10.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.

So
Ne
Čt
So
So
So
So
So
So
So
So
So

12:45
13:45
16:00
13:45
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
13:30

Kopaná dorost
Velká Polom
Krásné Pole
Velká Polom
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
Velká Polom
Hošťálkovice
Velká Polom
Hrabová
Velká Polom
Pustkovec

Vřesina
Velká Polom
NH Classic B
Ludgeřovice
Velká Polom
Lokomotiva
NH Classic B
Velká Polom
Kunčičky
Velká Polom
Muglinov
Velká Polom

29.3.
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
8.6.
14.6.
21.6.

So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:30
10:00
10:00
10:00
12:15
10:00
16:30

Kopaná žáci
Velká Polom
Fenix A
Velká Polom
Lokomotiva
Velká Polom
Velká Polom
Třebovice
Velká Polom
Hrabová
Velká Polom
Stará Bělá B
Velká Polom
Vřesina

VOKD B
Velká Polom
Hrabůvka A
Velká Polom
Heřmanice
Dolní Lhota
Velká Polom
Klimkovice A
Velká Polom
Muglinov
Velká Polom
Petřkovice
Velká Polom

S prvním jarním víkendem začaly soutěže městského
přeboru v kopané. Přinášíme Vám přehled termínů všech
zápasů jarní části soutěží a těšíme se na Vaši podporu v boji
o „ligové“ body.
Za fotbalový oddíl chci poděkovat všem našim příznivcům,
kteří svou podporu polomskému fotbalu vyjádřili zakoupením
permanentní vstupenky pro rok 2003 a samozřejmě všem našim
věrným i příležitostným fanouškům za podporu při zápasech.

na setkávání s Vámi se za fotbalisty těší Kamil Drozdek

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Zápis do 1. třídy

ZŠ

Dne 10. února 2003 proběhl v Základní škole ve Velké
Polomi zápis dětí do první třídy pro školní rok 2003 – 2004.
Nastávající školáčky přivítaly paní učitelky Mgr. Vlasta
Boleslavská a Mgr. Zuzana Coufalová. Na své svěřence se přišla
podívat a povzbudit je paní učitelka MŠ Věroslava Jaskulová.
Děti v hezky vyzdobené třídě předvedly své výtvarné
dovednosti, matematické představy a řečové schopnosti.
Některé recitovaly básničku, jiné zpívaly. Pochlubily se, co
všechno již dovedou.
Všem nastávajícím prvňáčkům se ve třídě líbilo, opustil je
strach a neukápla jim ani slzička.

Všech patnáct zapsaných dětí si odneslo domů první
hezké školní zážitky a dárečky, které pro ně zhotovili jejich starší
kamarádi.

Mgr. Zuzana Coufalová

ZÁBAVA

Slet čarodějnic
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30. dubna 2003
Pořádá jej kulturní komise ve spolupráci
s TJ v sokolovně.

Přijďte

Vstupné bez masky 50,- Kč, s maskou ZDARMA.

Program:
0

se pobav

0
8
1 Zahájení diskotéky pro děti a mládež, vstup podmíněn alespoň METROVOU
pentlí!

it!

Stavění MÁJKY na hřišti. Každý bude moci ozdobit májku vlastní stuhou.

19 00

00

21 Předpokládaný dolet všech účastníků v celé kráse (masky budou vyhodnoceny).
Zapálení vatry na hřišti, čarodějný rej a slavnostní pálení košťat.

... a dále diskotéka až do rána.

