VELKOPOLOMSKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ OÚ VELKÁ POLOM
(ZDARMA)
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Vážení občané,
v posledním čísle Bumerangu jste byli velmi podrobně informováni o dění v roce 2003. Začátek roku obvykle souvisí s plánováním,
a tak Vás stručně seznámíme s tím, co všechno bychom rádi zvládli
v letošním roce. Z těch věcí, které jsou letos již za námi, patří, že jsme
v lednu slavnostně otevřeli nové pracoviště České pošty – tuto zprávu
jste mohli zaznamenat i v denním tisku. Ihned potom jsme zahájili
úpravy prostor v objektu obecního úřadu, kam se počátkem března
přestěhovala prodejna p. Drozdkové, čímž jsme završili druhou etapu
naší akce „Kulový blesk“. Současně bylo zahájeno stavební řízení na
stavební úpravy levé přízemní části v kulturním středisku, která bude
sloužit jako ordinace lékařů. V úzké spolupráci s nimi jsme dořešili
dispoziční řešení tak, aby vyhovovalo všem požadovaným předpisům.
Rovněž pokračují přípravy na rekonstrukci celého objektu současného kulturního střediska, projektová dokumentace je v závěrečné
fázi přípravy. Stavební komise vyhodnotila nabídky několika firem na
dodávku oken do celého objektu (využíváme tzv. zimní slevy). Výměnu
oken připravujeme jako první, aby práce byly vzájemně koordinovány
a časově na sebe navazovaly s tím, co připravují lékaři. Další opravy
budeme organizovat podle našich především finančních možností.

Připravujeme i navazující úpravy veřejných ploch kolem objektu, tj.
parkovací plochy a zahrady pod hřbitovem.
Největší a organizačně i finančně nejnáročnější akcí v letošním
roce budou stavební úpravy na státní silnici I/11 a komunikaci III. tř.
– ul. Osvoboditelů. Cílem projektu je celkové zklidnění provozu na
komunikaci I/11 (Opavská ul.) a zvýšení bezpečnosti pro nás - občany
při přecházení této silnice. Bude dořešena i problematická křižovatka
u nákupního střediska, zajištěn nový režim parkování a vybudována
zpevněná plocha pro bezpečnost pěších v této lokalitě. Upravena bude
i nejfrekventovanější část ulice Osvoboditelů jako současného centra
obce, kde se nacházejí objekty občanské vybavenosti.
Pokračují i přípravy rekonstrukce komunikace ul. Na Havírně.
S dotčenými vlastníky okolních pozemků jsme dořešili hranice této
komunikace i otázky majetkového vypořádání.
Vážení občané, z těchto pár řádků jste zjistili, že úkoly, které jsme si
dali, jsou velmi náročné, ale věříme, že se nám je postupně podaří
zvládnout. Vás prosíme o trpělivost a pochopení, pokud Vás připravovaný stavební ruch v blízkosti vašich obydlí bude nějakým způsobem
rušit či omezovat.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Skutečným měřítkem hodnoty člověka je užitek,
který z jeho úspěchu měli jiní.“
Cullen High Tower

Vyhodnocení rozpočtu k 31. 12. 2003
Příjmy

rozpočet

skutečnost

rozdíl

třída I

10 064 000,00

10 323 514,00

259 514,00

třída II

4 366 500,00

5 080 157,00

713 657,00

Třída III

948 000,00

673 200,00

-274 800,00

Třída IV

11 032 185,00

11 096 585,00

64 400,00

Celkem

26 410 685,00

27 173 456,00

762 771,00

Výdaje

rozpočet

skutečnost

rozdíl

Třída V

24 971 500,00

23 697 140,00

1 274 360,00

Třída VI

3 778 185,00

4 882 393,00

-1 104 208,00

Celkem

28 749 685,00

28 579 533,00

170 152,00

Financování
Třída VIII

932 923,00
2 339 000,00

-932 923,00

1 406 077,00

Rozpočet na rok 2003 byl schválen jako vyrovnaný.
Výsledek hospodaření: přebytek ve výši 1.406 tis. Kč
(v této částce je zohledněn úvěr na rekonstrukci objektu nové pobočky České pošty).
Z předložených hodnot je zřejmé, že plnění příjmů bylo překročeno o 3%, tj. cca 763 tis. Kč. Příjmy byly naplněny nejvíce v příjmech nedaňových,
tj. příjmech zajištěných vlastní činností (plnění na 116,34 %).
Na straně výdajové lze vyčíst úsporu cca 170 tis. Kč. Výdaje běžné (tř. V.) jsou čerpány na 94,9 %, zatímco kapitálové (tř. VI.) jsou čerpány na
129,23 % (překročení výdajů bylo způsobeno doplatkem plynofikace Skladů Velká Polom za rok 2002).
Jana Mikesková

INFORMUJEME
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Rozpočet obce velká polom na rok 2004
Třída
Třída I.

Příjmy v Kč

– daňové příjmy

Výdaje v Kč

10.099.000,0

Třída II. – nedaňové příjmy

5.092.000,0

Třída III. – kapitálové příjmy

1.180.000,0

Třída IV. - dotace

12.077.000,0

Třída V. – běžné výdaje

23.138.000,0

Třída VI. – kapitálové výdaje

4.610.000,0

Třída VIII.- úvěr
Celkem

700.000,0
28.448.000,0

28.448.000,0

Rozpočet obce schválilo zastupitelstvo obce dne 15.12.2003 po třídách, do podrobného členění jednotlivých tříd na paragrafy a položky je
možno nahlédnout na obecním úřadě.
Jana Mikesková

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
DATUM: SOBOTA 3. dubna 2004
DOBA: 900 – 1400 hod
MÍSTO: autobusové stanoviště na ul. 9. května
Svoz odpadu je organizován pouze pro občany Velké Polomi.

Den 31. března 2004 je dnem splatnosti místního poplatku – Poplatku ze psů pro rok 2004

Činnost obecní policie
Obec Velká Polom má uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu s Městem Ostrava pro výkon činnosti obecní policie na území celého katastrálního
území naší obce. Ostravská městská policie je oprávněna zasahovat při řešení přestupků (např. rušení nočního klidu, špatného parkování v obci,
nedodržování povinností vyplývajících z obecně závazných vyhlášek, odchyt volně pobíhajících psů .....).
Upozorňujeme proto občany, aby si své psí miláčky hlídali!

Rybářské lístky

(Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění)
Od 1. dubna 2004 vydává a odebírá rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro naši obec je to Magistrát města Ostravy.

Samostatně hospodařící rolník

(Zákon č. 85/2004 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)
Dnem 1. května 2004 je převedena evidence samostatně hospodařících rolníků na obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro naši
obec je to Magistrát města Ostravy.
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KOMISE
Komise pro projednávání přestupků
Komise pro projednávání přestupků při Obecním úřadu Velká
Polom je zvláštním orgánem obce. Projednává přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku a případně další dle
zákona o přestupcích, kterých se dopustili občané na území správního
celku Velká Polom. Komise rozhoduje nejméně ve tříčlenném složení.
Předsedkyní komise je ing. Miluše Šupalová, členové Miroslav Vrbka,
Miroslav Kašný a Josef Marek. Komise se schází dle potřeby, tj. v zá-

vislosti na počtu podaných podnětů. V minulých létech projednala komise průměrně za
rok 20 přestupků.
Miluše Šupalová

Životní prostředí a zdravotní rizika
Konec 20. století je poznamenán nárůstem tzv. civilizačních chorob – výrazně je zaznamenán nárůst alergických onemocnění.
Na zvýšený obsah toxických látek v našem životním prostředí
sice reaguje lidský organismus ve zvýšené míře tvorbou protilátek typu
imunoglobulínu E, avšak člověk by si měl upravit svůj životní styl tak,
aby reagoval na současné negativní faktory životního prostředí.
Stav životního prostředí, v němž člověk žije, ovlivňují tyto faktory:
1. fyzikální (vlhkost, teplota ionizačního záření, elektroionová atmosféra)
2. chemické (oxid dusíku, uhlíku, síry, uhlovodíky, prchavé látky na bázi
formaldehydu, které se uvolňují z dřevotřískového nábytku, z plastů,
z benzínu apod.
3. biologické (pyl, roztoči, plísně, viry, bakterie apod.)
4. potraviny
Rozebereme si některé z uvedených látek:
Pyl je jeden z nejčastějších alergenů, pocházející převážně
z rostlin. Vítr jej přenáší na velké vzdálenosti. V našich podmínkách
se první projevy pylu objevují již v březnu. Dominujícím pylem je pak
pyl trav. Za teplého a suchého počasí produkují stromy a rostliny větší
množství pylových zrn. Nejvyšší obsah pylových zrn v ovzduší je ráno
před 8. hodinou, s oteplováním v průběhu dne stoupají pylová zrna do
výšky až 1000 m a po ochlazení v podvečer okolo 18. hodiny opět klesají k zemi.
Roztoči jsou součástí domácího prachu.
Potraviny: některé vyvolávají alergické reakce rozdílně u jednotlivých jedinců. Projevují se negativně nejčastěji na kůži, v zažívacím

traktu, kolíkovou bolestí, otoky kloubů a dalšími projevy.
Prevence proti negativním faktorům životního prostředí
1. Odstranit zdroje negativních faktorů úpravou domácího prostředí
(větrat, utírat prach na vlhko, vysávat prach vysavačem s aktivním
filtrem atd.)
2. Vyvarovat se toxických látek a posilovat svůj imunitní systém.
Zvýšená onemocnění a úmrtnost souvisejí s životním stylem. Jedním
z vážných rizikových onemocnění je zúžení cév, vysoký krevní tlak,
kornatění tepen, vředová choroba žaludku, katary dýchacího a zažívacího ústrojí, rakovinné bujení. Tyto choroby postihují ve velké míře
kuřáky i nekuřáky žijící v kuřáckém prostředí. Škodlivé účinky kouření
se projevují účinkem toxických látek, které se uvolňují při spalování tabáku i samotným nikotinem. Tabákový kouř obsahuje celou řadu tuhých
a plynných substancí. Plynnou složku tvoří v největší míře oxid uhličitý
(CO2) a oxid uhelnatý (CO), kyanovodík CNH a tuhý aerosol, který
obsahuje více než 4000 chemických látek. Nikotin působí na nervový
systém s následkem cévních onemocnění, zvýšeného krevního tlaku,
srdečních kontrakcí. Kysličník uhelnatý CO se váže na hemoglobín
v krvi, který pak v nedostatečném množství přenáší kyslík do tkaniva
lidského organizmu. Kyanovodík CNH poškozuje řasinkový epitel plic a
tím poškozuje jejich samočistící schopnost. Dehet z tabáku při kouření
obsahuje karcinogenní látky (aromatické uhlovodíky), které negativně
působí na dýchací orgány. Tabákový kouř nepříznivě ovlivňuje imunitní
systém lidských organismů.
Je na každém z nás, aby dostatečnou prevencí reagoval na současný stav životního prostředí ve svém okolí.
za komisi životního prostředí
Karel Hrdina

POZVÁNKA
na veřejné zasedání Zastupitelstva v pondělí dne 29. března 2004 v 17 hodin do
sálu Kulturního střediska obce Velká Polom.
NEZAPOMEŇTE, zpravodaj je pro nás všechny a o nás všech, podněty může přinést KDOKOLI! Kontaktujte někoho z redakce.

POZVÁNKA na oslavu osvobození naší obce
Dne 26. 4. v 1900 v parčíku u Obecního úřadu.
Kytičku položíme i u pomníků obětí 1. a 2. světové války.
zve kulturní komise
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ZPRAVODAJSTVÍ
Nepijte závadnou vodu

Řada z nás využívá buď trvale nebo alespoň občas vlastní studnu. Ne každá studna však dává kvalitní, zdravotně nezávadnou vodu, a
může být také zdrojem řady nemocí.
Jak tedy postupovat, když se rozhodneme zjistit kvalitu vody
ve vlastní studni?
„Vždy je dobré obrátit se na zkušenou akreditovanou laboratoř, kde
vám odborní pracovníci doporučí rozsah rozboru, který je pro váš účel
nejvhodnější. Také poradí, jakým způsobem vodu odebrat. Optimální
však je nechat odebrat vodu pracovníky laboratoří. Tuto službu nabízí
laboratoře Zdravotního ústavu v Ostravě zdarma.“
Jak se zachovat v případě, že rozbor odhalí závadnost vody?
„V případě nevyhovujícího výsledku je vždy dobré individuálně prodiskutovat zjištěné skutečnosti v laboratořích zdravotního ústavu. Odborní
pracovníci vám rádi poradí.“
Může se stát, že budu potřebovat jen dílčí informace o kvalitě vody.

Vyhoví mi laboratoř zdravotního ústavu?
„Laboratoř vám vyjde vstříc samozřejmě i v případě, že potřebujete
znát pouze některý parametr – například tvrdost vody pro nastavení
myčky nádobí či pračky. Podrobnosti i možnosti způsobu odběru a
eventuální doručení vzorku je možné konzultovat osobně nebo telefonicky na uvedených kontaktech.“
Upravuje rozsah rozborů, které jsou určeny jako podklady
pro správní řízení, také legislativa?
„Požadavky na zdravotní nezávadnost a jakostní ukazatele pitné vody
jsou uvedeny ve vyhlášce MZ č.376/2000 Sb. Této je nutno se držet při
správních řízeních.“
Kontakty na jednotlivá pracoviště centra hygienických laboratoří
Pracoviště Ostrava 596 200 167 (176)
Pracoviště Opava 553 715 388

Upozornění pro vlastníky lesa
V roce 2003 z důvodů extrémního sucha došlo k oslabení smrkových porostů a náhlému zvýšení populační hustoty kůrovců tak, že
v roce 2004 hrozí kalamitní přemnožení a obrovské škody na lesních
porostech. Ministerstvo zemědělství, úsek lesního hospodářství,
vydalo „Rozhodnutí“, kterým nařizuje všem vlastníkům lesa, aby provedli ÚČINNÁ opatření v ochraně lesa proti kůrovcům. Přílohu tohoto
„Rozhodnutí“ tvoří „Doporučené technologické postupy při ochraně
lesa proti kůrovcům.“

1. Dříví napadené kůrovci zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat (tj.
odkorněním a spálením kůry nebo chemicky) nejpozději do 31. března.
2. Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklé
do 31. března zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat nejpozději do
31. května.
3. Celoročně vyhledávat a včas zpracovávat, odvážet z lesa nebo asanovat dříví nově napadené kůrovci.
Tomáš Lazecký
místostarosta obce

Kulový blesk řádí
Jak většina z nás ví, probíhá u nás akce „Kulový blesk“, kde jde
o stěhování několika nájemců obecních prostor na místa, která lépe
vyhovují jejich potřebám.
Já jsem se zajímal o průběh dosavadního stěhování a to vám
chci přiblížit. Jako první se stěhovala pošta. Mluvil jsem s paní Kamilou
Vaškovou, vedoucí velkopolomské pošty a ona mi velmi ochotně na pár
otázek odpověděla.
Předání objektu se zúčastnilo hned několik zástupců Čeké pošty,
s. p., zastupitelé obce a stavbu provádějící firmy. Všechno proběhlo
rychle a hladce. Stejně jako u stěhování nebyly žádné komplikace, jen
časově to zabralo celý víkend, aby hned v pondělí mohla pošta zase
sloužit.
Pondělního slavnostního zahájení činnosti se opět účastnili zástupci všech zapojených stran a v přátelské atmosféře byla přestřihnuta
páska jako symbol otevření nové budovy.
Samotným zaměstancům se

nové prostory moc líbí, mají zde více místa na práci i pro své potřeby.
Dalším kladem je prostorné služební parkoviště vzadu a možnost nájezdu poštovních aut až k rampě. Sama by pak všem zákazníkům přála,
aby se i jim tyto nové prostory líbily.
Dalšími změnami prošla prodejna paní Drozdkové, která se přestěhovala do zrekonstruovaných místností bývalé pošty. Tyto prostory
sice jsou menší, ale stěhováním a novým uspořádáním teď prodejna
působí snad ještě lépe než na místě starém. Jelikož si s sebou nemohla
vzít staré telefonní číslo, sděluje nové touto formou: 606 392 270.
Akce tedy zatím probíhá bez větších zádrhelů. Uvidíme, jestli to
tak půjde i dál.
Aleš Halfar
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Situace na hlavní silnici v naší vesnici
Je to módou, už se stalo,
Staré auta vidět málo,
Přijde zima, přijde jaro,
Pak vytáhne rychlé fáro.
Nadělali různých značek,
Stojí též dost pěkných kaček,
Pánem se stane na silnici,
Též se octne v nemocnici.
Přes obec je padesátka,,
Jede jako blázen zkrátka,
To předvádí vesměs mladí,
Rychlost překročená jim nevadí.

Jo však nikomu dnes nevadí,
Jak ovládá své fáro předvádí.
Odvahy míň mají starší, více junioři,
Bezohlední mladí tchoři,
Na přechodu chodec stojí,
Přejít cestu se však bojí.
Člověk už i rozum ztrácí,
Jak z víkendu se oni vrací,
Jede, předjíždí bezohledně,
Jak by mu to ruplo v bedně.

Jestli v noci nebo ve dne,
Jezdí si tak bezohledně.

Auto je věc dobrá, užitečná,
Za volantem blázen, nebezpečná,
Proto by neměl řidič rozum ztratit,
Domů zdravý se zas vrátit.

Sanitka pak houká, maják bliká,
Odvážejí raněné, též i nebožtíka.
Alkohol též dává odvahy,
Zanechá pak osud neblahý.

Nejhorší je úsek Lazni právě,
Tam zaparkuje šílenec v zahradě hravě,
Život v bydlení je tam strašný,
To může potvrdit pan Zd. Kašný.

Proč tak každý rychle domů spěchá,
Strašné následky pak po sobě nechá,
Na vše v rychlosti pozdě reaguje,
Zmrzačí rodinu a havaruje.
Co však k tomu více říci,
Horší je to na dálnici,
Tam se mimořádně rychle spěchá,
Co životů tam lidi nechá.
Přece všichni dobře vědí,
Jak se chovat na náledí,
Vesměs havarují kamióny,
Nejdražsí vozy za milióny.
Tyto hrůzy vraků se nabízí,
Každoročně v televizi,
Než vyjede auto leští, maže,
A pak bezohledně zničit jej dokáže.
V tom případě rozmyslet by si to měl každý,
Že zkažený život si způsobí navždy.
Miloš Myslivec

Vážení spoluobčané,
po mnohaletém používání dosloužilo v našem kostele sv. Václava
elektrické topení. Ekonomická rada farnosti Velká Polom se rozhodla
na prosbu farníků pořídit topení nové.
Jelikož je tato akce finančně náročnější, prosíme Vás o Vaši pomoc. Peněžní poukázky jsou dostupné v našem kostele, nebo můžete
finanční dary zasílat přímo na účet farnosti:
154482399/0300, variabilní symbol: 47810467
Na požádání napíšeme potvrzení k odečtu z daní.
Ekonomická rada farnosti Velká Polom

Rada školy ve Velké Polomi
Vážení spoluobčané,
dne 1. 1. 2004 vznikla při Základní škole Velká Polom rozhodnutím
Rady obce Rada školy. Má 12 členů, kteří byli voleni ze zástupců obce,
zaměstnanců školy a rodičů žáků ZŠ.
Počátkem minulého roku se škola stala samostatným právním
subjektem. Mimo jiné to znamená i změnu funkce ředitele školy z pedagogického pracovníka na manažera firmy. Ve školství je v současné
době vyvíjen tlak na racionální hospodaření a úsporu nákladů, redukují
se počty škol tak, aby byly třídy naplněny. Nastal boj o žáky.
Aby ředitel školy v těchto snahách o udržení a zvýšení úrovně
naší školy nebyl sám, byla zřízena Rada školy.
Během našeho krátkého působení jsme zjistili několik oblastí, ve
kterých může dojít k viditelným zlepšením, přičemž pan ředitel přislíbil
spolupráci.
V současné době hledá paní starostka způsoby získání peněz
na rekonstrukci školy. Budeme hledat další možnosti využití školního
vybavení, založení nových a atraktivních aktivit pro žáky, jejich zapojení
do aktivit obecních. Celkově naše snahy povedou k většímu povědomí
o škole jako jedné z nejdůležitějších organizací v naší obci. Vždyť co

je důležitějšího než myslet na svou budoucnost výchovou těch, kteří ji
budou tvořit.
Při škole je velmi aktivní také Sdružení rodičů, organizuje a
pomáhá při mnoha aktivitách pro školáky. To všechno bychom rádi
ještě doplnili o aktivity ze strany občanů, kteří by mohli a chtěli přispět
k výchově a vzdělávání naší „budoucnosti“. Bude-li mít někdo z vás nápad nebo typ, spojte se s panem ředitelem, který jistě bude za každou
pomoc vděčný.
O naší činnosti vás budeme dále informovat.
Aleš Halfar
předseda Rady školy
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Ohlédnutí za časem předvánočním

Pokud jste se dostali v závěru uplynulého roku do základní školy,
dýchla na Vás atmosféra Vánoc.
Všechno začalo již počátkem prosince. Jak jinak, když povědomí
blížících se svátků vánočních je spjato s příchodem Mikuláše. V naší
škole se stalo tradicí, že ti nejstarší, tedy žáci devátých tříd, připraví pro
své mladší spolužáky návštěvu Mikuláše. Zkrátka nepřišli ani učitelé,
školník i kuchařky. I k nim zavítal Mikuláš s velkým doprovodem andělů
a čertů a s hezkým programem.
Změnila se i výzdoba školy. Vánoční motivy na oknech, vánočně
vyzdobené chodby, třídy. Ve vstupní části u hlavního vchodu do školy
jste mohli při návštěvě školy zhlédnout vánoční výstavu. Hlavním
motivem výstavy byly betlémy. A tak se na výstavě objevily betlémy
papírové, perníkové, betlémy kreslené žáky a ten, který byl do svého
vystavení pro většinu z nás velkou neznámou - textilní betlém vytvořený jako nástěnný závěs o velikosti přesahující čtyři čtvereční metry.
Na myšlenku zhotovit takový betlém nás přivedl pan Jiří Cvešper, člen

České společnosti betlemářů, která na pravidelných výstavách umožňuje předvést práce žáků základních škol. Na vytvoření betlému se podíleli jak žáci, tak paní učitelky. Práce to byla náročná, zejména na čas,
ale výsledek stojí za to. V závěru roku 2004 bychom jej chtěli zapůjčit
na výstavu betlémů, která se každoročně v našem regionu koná.
Školní výstavu doplňovaly i práce dětí z výtvarného kroužku školní
družiny - vánoční ozdoby, vizovické pečivo, dále věci zhotovené žáky
v rámci výuky volitelného předmětu domácnost - vánoční zdobené perníky, a to, co žáci vytvořili v předmětu zvaném „praktické činnosti“. Byly
to především vánoční svícny z větví jehličnatých stromů a sušených
květin, doplněné drobnými ozdobami.
Předvánočních a vánočních aktivit žáků a učitelů bylo mnohem
více, ale o tom až někdy příště. Teď ještě jednou všem poděkovat a těšit
se na příchod jara a na další svátky - Velikonoce.
Petr Rosa
ředitel školy

Lyžařský kurz
V lednu se konal jako každý rok lyžařský výcvikový kurz pro
žáky 7. tříd. Zúčastnilo se ho 38 dětí a 5 instruktorů. Ačkoli účast dnes
již povinná není, stále je ze strany dětí i rodičů o tento výcvik značný
zájem. Díky příspěvkům obecních úřadů a sdružení rodičů je i finančně
přístupný. Navíc dnes existuje řada půjčoven, které poskytují se slevou
právě pro školy kvalitní a seřízené vybavení těm dětem, které doma
žádné lyže nemají.
Naše ubytování – chata UNIGEO se nachází v malebném prostředí Beskyd, v Horní Bečvě, asi 600m od vleků. Letos poprvé tu pracovala sněžná děla a rolba, takže svah byl výborně připraven. Umělé
zasněžování však nebylo zapotřebí, neboť zima nám dopřála opravdu
dostatek kvalitního sněhu přírodního. Dalo se dokonce dojet na lyžích
od vleku až k chatě, což bylo pro děti velkým zážitkem. Navíc jsme
mohli bez problému absolvovat výcvik na běžkách.
Ani v chatě se děti nenudily. Program byl zpestřen turnajem ve
stolním tenise, stolním fotbalu i večerní zábavou včetně diskotéky. Na
závěr týdne nechyběl karneval v maskách.
Lyžařský výcvik hodnotím jako velmi úspěšný. Děti si užily sněhu,
pohybu na čerstvém vzduchu, pokročilí lyžaři se zdokonalili a začátečníci se naučili základům lyžařské techniky tak, že nakonec všichni byli
schopni sjet závěrečný slalom. A co je nejdůležitější – vše se letos
naštěstí obešlo bez zranění.
Jitka Švidrnochová
A jak hodnotí výlet na hory samotné děti?
Dobře jsme si zajezdili a taky v bufetu u vleku měli dobrý teplý čaj.
Nejlépe se mi jezdilo odpoledne a líbilo se mi večerní lyžování.
Václav Kudela
Nejvíce se mi líbilo, jak jsme v našem družstvu nacvičovali trojúhelník. Je škoda, že to trvalo jen od neděle do pátku. Alfréd Kramer
Když si na to vzpomenu, zahřeje mě u srdce – plno krásných
vzpomínek, třeba jak jsme jezdili z kopce dolů na lyžích a kolem šla
vidět krásná krajina. Moc se mi líbilo, že jsem měla kolem sebe spoustu
kamarádů. Sice to někdy byla velká dřina, ale kdybych si měla vybrat,
jestli bych tam jela znovu, tak bych jela. Kamila Nábělková
Kdyby bodovací stupnice byla 1 – 10 , tak dám 25 bodů. Jela bych
zase. Martina Vůjtková

Sranda byla po večerce, když jsme usínaly. Jedna moje kamarádka si totiž spletla hlasité sípání jiné kamarádky se štěkáním psa. To byl
pro ni asi trapas, ale teď se tomu směje s námi! Moc se mi tam líbilo
a nejradši bych se tam vrátila! Petra Hrbáčová
Nejúnavnější pro mě bylo každý den (někdy i 2x denně) tahat
lyže, hůlky a přezkáče do kopce. Ale ten pocit, že jsem s lyžováním pokročila, to dokonale vyvážil. Stálo to za to jet na lyžařský výcvik, protože
jsme si užili spoustu zábavy, lyžování i sněhu. Petra Brázdová
Také jsme si všichni vymysleli nové přezdívky a každá skupina
měla svůj speciální pokřik, kterým jsme se povzbuzovali a svolávali.
Jezdili jsme na sjezdových lyžích a byli jsme i na běžkách. Většina
z nás na nich stála poprvé, ale bylo to fajn. Lenka Stuchlá
A na závěr jeden příběh
Pád týdne
Předposlední den nám dal pan Hořák volné jízdy a řekl nám, že
máme jet na 15 sekund od konce řady k vleku. Jel jsem jako čtvrtý.
Přede mnou jela Martina Hrubá, kterou jsem automaticky předjel, ale
asi po 50 metrech jsem zjistil, že mě dohání Honza Coufal, a tak jsem
to rozjel na maximum. Když jsem se blížil k malému vleku, kde vždy
stála rolba, vůbec mě nenapadlo, že je přibližně –15° a že je svah silně
zledovatělý. Když ráno rolba svah upravovala, po šířce svahu za sebou
zanechala koleje odhadem tři metry široké. Vypadalo to, jako by to
přejel traktor s pluhem. Kousek pod kolejemi stálo ve vzorném zástupu
3. družstvo, kterého jsem si všiml až na poslední chvíli, a tak jsem se
snažil udělat oblouček a navíc jsem ho udělal v kolejích rolby. Tak jsem
spadl na záda a porazil větší část družstva. Nějak jsme se posbírali ze
země a já jsem mohl pokračovat směle ve volné jízdě k vleku.
Na lyžařský výcvik vzpomínám rád.
Vojtěch Mácha
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Zápis nových prvňáčků
V letošním roce se rozloučím s dětmi, které jsem učila pět let
a přijdou noví prvňáčci.
Ředitelem školy jsem byla pověřena zápisem žáků do 1. třídy.
2. únor byl den jejich zápisu, proto jsem se snažila vyzdobit jim třídu
tak, aby se zde cítili co nejlépe a aby se jim v naší škole líbilo. Pomohli
mi samozřejmě i moji páťáci, kteří dětem také připravovali pěkné dárečky. U zápisu mi pomáhala paní učitelka Mgr. Anna Hrubá, která zapisovala organizační záležitosti a předávala rodičům potřebné informace.
Podpořit děti přišla i paní učitelka z MŠ Věroslava Jaskulová. Já jsem
chtěla děti co nejvíce poznat, proto jsme si nejdříve povídali. Pak děti
reprodukovaly slova, přednášely básně, zpívaly, vyprávěly pohádky,
také rozlišovaly barvy a geometrické tvary. Některé děti už četly písmena nebo rozlišovaly číslice a byly na to velice pyšné. Nad některými
vědomostmi užasl i pan ředitel Petr Rosa, který se na budoucí prvňáčky přišel podívat. Na konci našeho seznamování dostaly děti sladkou
odměnu, vybraly si dáreček a každý mi na památku nakreslil obrázek.
K zápisu přišlo celkem 20 dětí – 14 dětí z Velké Polomi, 4 děti z Horní
Lhoty, 1 dítě z Budišovic a dokonce 1 dítě ze Zátiší. Rodiče vybrali naši
školu proto, že má v okolí dobré jméno. Potěšilo mě to, neboť je to pochvala a ocenění naší práce a zároveň dobrá vizitka naší školy. Nyní
Vám všech 20 prvňáčků představím:

Velká Polom: Jiří Adamčík, Tereza Bartoňková, Pavel Doležel, Ondřej
Grela, Barbora Hošková, Martina Hrdinová, Tereza Kadulová, Hynek
Koprovský, Michaela Kulhavá, Dominik Kusyn, Tomáš Lín, Klára
Poláková, Jiří Stadtherr
Horní Lhota: Michal Hrbáč, Taťána Hrubá, Barbora Kadrliaková,
Martin Kudela
Budišovice: Daniel Kopec
Zátiší: Patrik Kučera
Nová 1. třída bude mít 12 chlapců a 8 dívek.
Vlastislava Boleslavská

Informace z mateřské školy
Naše MŠ má již tradičně bohatý výchovně vzdělávací program,
na kterém se podílí celý kolektiv MŠ. Ale je nutné připomenout a tudíž
i poděkovat členkám výboru Sdružení rodičů (SR), které nám při mnoha akcích pomáhají. Pořádáme kulturně-výchovné akce nejen pro děti
naší MŠ, ale mnohé i pro širší veřejnost a věřte, že rády. Proto naše děti
neznají nudu a vztahy nás všech na výchově dětí angažovaných jsou
velmi přátelské. Myslím, že není frází, když zdůrazním, že spolupráce
rodičů s naší MŠ je významná a hlavně dětem prospěšná. Představuji
Vám v krátkosti přehled nejvýznamnějších aktivit MŠ a společných akcí
se SR při naší mateřské škole.
Společné akce se Sdružením rodičů
q
q
q

Dětský maškarní rej s programem rodičů
Večer pro ženu k svátku matek s programem dětí
MDD společné odpoledne dětí s rodiči (sportovní nebo pohádkové)

q
q

Zájezd rodičů s dětmi
Večer pro ženu – u příležitosti Vánoc

V rámci výchovného programu nabízíme a realizujeme mj.:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Návštěvy divadla v Opavě, v Porubě, Ostravě
Program „Klubíčko“ se zapojením všech dětí při jeho realizaci
Návštěvu Planetária v Porubě
Gymnastiku dětí předškolního věku s ukázkovou hodinou pro
rodiče
V období Velikonoc Den otevřených dveří s malováním kraslic
– společně rodiče s dětmi
Výlet do ZOO
Rozloučení s předškoláky
Mikulášskou besídku pro veřejnost
Vánoční besídku
Zajišťujeme s dětmi program na vítání občánků
Karneval v MŠ

Motto:

Jen dovedeš-li vnitřně žít,
dovedeš také zpívat
(J. Neruda, 1862)
Eva Válková
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Sdružení rodičů při Základní škole

Je dobrým zvykem, že se základní školou spolupracuje i sdružení
rodičů.
Ne jinak je to i v naší obci. Také zde máme založeno sdružení
rodičů, které se ze všech sil snaží zpestřit volný čas všem dětem, které
navštěvují naši Základní školu ve Velké Polomi.
Naše SR při ZŠ velká Polom má v současné době 18 členů:
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
Zástupce školy:

Miroslav Vrbka
Martina Stuchlá
Jana Brázdová
Zuzana Coufalová

28. 11. 2003 - nás poctil svou návštěvou Mikuláš se svým doprovodem
a při této příležitosti jsme uspořádali Mikulášskou besídku.
31. 1. 2004 - akce pro rodiče dětí- Společenský ples SR, který se jako
každoročně vydařil. Výtěžek z tohoto plesu nám opět umožní pomoci
při pořizování vybavení školy, jako např. dovybavení školní družiny, zakoupení sportovních jednotných dresů pro školu, pořízení oblečení pro
pěvecký sbor Paprsek, který působí při ZŠ ve VP.
12. 3. 2004 - maškarní rej s diskotékou

Dalšími členy jsou: Radek Hrubý, Milada Slivková, Barbora
Kolečkářová, Vlaďka Bartošová, Mirek Kašný, Helena Marťanová,
Jana Hrbáčová, Vlaďka Biolková, Josef Marek, Irena Tvarůžková, Petr
Kubeša, Šárka Neuwirtová, Mirek Tešnar, Irena Švidrnochová.
Každý školní rok pořádáme pro děti bezpočet akcí, ať už sportovních nebo kulturních.
Také letošní rok není vyjímkou. Některé akce jsou již za námi,
některé nás teprve čekají:
17. 10. 2003 - proběhla první zahajovací diskotéka se zábavnými soutěžemi.

9. 4. 2004 - diskotéka pro žáky druhého stupně s odbornou přednáškou na téma ,,Drogy a jejich nebezpečí.“
30. 4. 2004 – ve spolupráci s OÚ Velká Polom pořádáme zábavné
odpoledne tzv. Slet čarodějnic.
15. 5. 2004 – máme naplánováno ,,Sportovní odpoledne“ se spoustou
soutěží.
5. 6. 2004 – uskutečníme Dětský den.
Všechny akce jsou u dětí oblíbené, hojně navštěvované. Tímto
také zveme všechny rodiče, aby se na naše akce přišli podívat a povzbudit své děti.
Martina Stuchlá

Čp. 217 Nová pošta – starší historie tohoto domu
V dávné minulosti před rokem 1836 to byla větší parcela čp.
21, dnes pan Jiřík Miroslav. Na této bydlel Kovalčík Jan a je uváděn
jako rolník. Pravděpodobně okolo roku 1922 zde byla majiteli rodina
Kotalových. Na místě stál starý dřevěný zchátralý domek, ve kterém
měl stolař Neuwirth z Klimkovic sklad rakví, pro zdejší odbyt ve farních
obcích. Zakrátko na to vystavěli Kotalovi na zdejších základech zděnou
budovu a zřídili v ní obchod se smíšeným zbožím. Vystřídal je pan
Ondra Josef z Horní Lhoty. Po něm obchodní činnost prováděla Helena
Podlesná, která zde byla i na bytě. Dokonce je i historicky podloženo,
že v této budově provozoval náš občan Martiník Augustin své stolařské
řemeslo (dílnu i prodejnu).
Před rokem 1930 zde byla zřízena „Velkonákupní konzumní
společnost Ostrava“, která budovu koupila a zřídila v ní filiální prodejnu smíšeného zboží. V letech 1930 – 1938 tuto vystřídala konzumní
společnost BUDOUCNOST a pokračovala s obchodem, který vedl pan
Tichý Josef z Krásného Pole. Měl zde rovněž byt. Po německé okupaci
v roce 1938 BUDOUCNOST ukončila svou obchodní činnost.
Prodejna pokračovala dále v letech 1945 – 1948. Po únorových
událostech zde JEDNOTA Opava zřídila prodejnu potravin, která
provozovala činnost do otevření nového Nákupního střediska ve Velké
Polomi, tedy do roku 1980. Budovu pak využívala ke své činnosti zájmová organizace Českého svazu chovatelů až do roku 2003.
Tato budova sloužila téměř 84 let obchodu. Po rekonstrukci zde
byla umístěna pošta s pořadovým číslem 6.
František Kopřiva
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Skautské středisko Heřmánek
Již před několika lety jsme začali znovuobjevovat skautské ideály
a myšlenky, které jsou pro nás stále aktuální a důležité, protože nám
ukazují cestu jak jít dál. Určují dobrý směr v tomto světě, kde se pomalu
vytrácejí nosné hodnoty čestného života.
Abychom dali svým dětem další možnost vyrůst v dobré lidi, kteří
vědí, co znamenají pojmy věrnost, čestnost, upřímnost a láska, která
hledá dobro druhých a nejen své, a také pro růst každého z nás, začali
jsme skaut podporovat také tady.
Počátkem letošního roku jsme byli zaregistrováni jako skautské
středisko „Heřmánek“. Máme chlapecký a dívčí oddíl a také oldskauty
– rodiče, kteří jsou významnou oporou svým i ostatním dětem ve snaze „sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce v každé době“, (což je první věta
skautského slibu).
Za všechny skauty
Ivan Niziol
Na strážnici 247
747 66 Dolní Lhota

Kynologická organizace
Na podzim loňského roku zahájila v naší obci činnost kynologická
organizace, která nese název „Zátiší“.
Kynologické cvičiště je v prostorách bývalého ZD u dřívější čističky. Výcvik probíhá v sobotu od 13. hodiny a v neděli od 10. hodiny.
V současné době jsou podmínky spíše provizorní, jelikož cvičiště,
které budeme provozovat, je ve stavu zrodu. Cvičíme se souhlasem
majitelů na vedlejší louce.
Z historie
Organizace vznikla v roce 1948 ve Vřesině. Od roku 2001 jsme
působili v Dolní Lhotě. Toto řešení nebylo nejšťastnější, proto jsme se
rozhodli pro prostory nové ve Velké Polomi.
Současnost
ZKO Zátiší se zaměřuje na:
- výcvik a výchovu psů všech plemen
- sportovní a pracovní výcvik
- přípravy na zkoušky, výstavy, bonitace
- poslušnost, pachové práce
- společenskou výchovu štěňat
- poradenství

Složení výboru:
Předseda: Antonín Hruška
Vojenskou základní službu absolvoval na hranicích. Ke kynologii se vrátil a od roku 1970 absolvoval se svými psy 36 zkoušek z výkonu. V současné době je i mistrem Slovenska a Moravy. Je rozhodčí z výkonu.
Výcvikář: Věra Hrušková
Je členem kynologického oddílu od roku 1978. Od té doby absolvovala
15 zkoušek. Je rozhodčí z výkonu.
Jednatel a pokladník: Květa Lalíková
Má dlouholeté zkušenosti s výcvikem pracovních psů. V současné době
se věnuje hlavně výchově labradorů a psů společenských plemen.
Hospodář: František Havriščuk
Výcviku se věnuje mnoho let. Má fenku německého ovčáka. Co je však
důležitější, má „zlaté ruce“, které jsou velmi potřebné a jsou vidět.
Závěrem
Zájemnci o výcvik pejsků jsou srdečně zváni. Cvičit může každý,
nejen na vyšší úrovni, ale i pro zábavu. Není ani rozhodující, jakého
pejska kdo má.
František Halfar
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PLESOVÁ SEZÓNA

Country bály jsou již tradicí
Plesová sezóna je za námi. Součástí této sezóny je již po řadu
let country bál, v posledních letech dokonce dva country bály, protože
o velkopolomský country bál je jednoduše zájem. Také letos byl country
bál v tradičním stylu. Mnohým vyhovuje to, že mezi klasickými plesy se
vyskytne bál, kde můžete být oblečen zcela neformálně.
Tradičně na těchto bálech hraje místní COUNTRY & WESTERN
OK BAND a o roztančení se stará taneční skupina HAZARD.
Za zlatý hřeb večera je považováno vystoupení taneční skupiny,
zcela neprávem nazývané „SKUPINA HYSTERICKÉHO TANCE“. Také
letošní scénka s tématem „Volba Miss Moskvy“ zcela naplnila očekávání senzacechtivých účastníků.
Evžen Hofmann
2. netradiční (obecní ples)
To, že plesová sezóna u nás je bohatá, musí být jasné každému
a velmi brzy. A je jasné, že o tento druh zábavy u nás je zájem.
Vstupenky na obecní ples se rozprodaly v prvních týdnech, kdy
vůbec byly k mání, takže jsme ani nedělali žádnou kampaň pro zvýšení
prodeje. Jsem moc rád, že se naše vesnice může pyšnit tak pestrou
taneční sezónou, a to hned ze startu nového roku.
Obecní ples měl pestrý program. Začalo to soutěží v zametání
před krabičkou na kolech (raketkou), která měla skončit co nejblíže
dané čáry. Klání se proti sobě účastnily stoly. Jelikož v zametání byli
všichni výborní, ani příliš nevadilo, že vyhraný šampus si odnesl jen
jeden.
K naší radosti pozvání neodmítli „CWOK bandi“ se svou scénkou
a rozbalili to v plné parádě. Skutečně se bylo na co dívat.

Vrcholem večera pak bylo pohřbívání basy. Co vám mám povídat,
velmi dojemné a dramatické, až nám jí bylo všem líto...
Mimo jiné byli někteří přítomní přímo nadšeni některými cenami
v netradiční tombole. No, vy byste nechtěli vyhrát nazdobené a vyšperkované kolo ukrajinu?
Takže? Prostě se bavíme.
Aleš Halfar

ÚNOS SABINEK
Zveme všechny příznivce divadla na hudební komedii od F. a P. Schöthanů.
1. představení se uskuteční v sobotu 27. března 2004 v 17:00 hod., 2. představení v neděli 28. března
2004 v 17:00 hod. vždy v kulturním středisku.
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou Velkopolomské hvězdy
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SPORT
Sportovní dění v obci

PŘÍTEL

500,- Kč

I když tomu počasí zatím nenasvědčuje, stojí fotbalisté na prahu
jarní části sezóny 2003/2004. Přes nepříznivé podmínky se družstvo
mužů poctivě připravuje k útoku na vysněný postup především na venkovním hřišti, když díky pochopení vedení jezdeckého oddílu dostalo
možnost trénovat na ploše parkůru.
K úspěchu v soutěži vede samozřejmě cesta přes kvalitní výkony
na hřišti, ty se ale dosahují snáze s diváckou podporou a přiměřeným
organizačním a technickým zázemím. Po dobrých loňských zkušenostech se vedení oddílu rozhodlo znovu nabídnout všem příznivcům
velkopolomské kopané možnost vyjádřit svou podporu zakoupením
permanentní vstupenky na domácí zápasy v roce 2004. Podmínky
zůstávají stejné a věříme, že počet majitelů permanentek letos ještě
vzroste. Celá nabídka permanentních vstupenek, které lze zakoupit jak
předem u ing. Emila Chudoby, tak na prvních domácích zápasech:

SPONZOR

1000,- Kč

typ permanentky

cena / rok

SENIOR

150,- Kč

STANDARD

300,- Kč

27.3
3.4
10.4
18.4
24.4
1.5
9.5
15.5
22.5
30.5
5.6
12.6
19.6

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

poznámka
pro příznivce v důchodovém
věku

muži
V. Polom - DPMO
Šenov - V. Polom
V. Polom - Klimkovice
NH Classic - V. Polom
V. Polom - Svinov
Hrabůvka - V. Polom
V. Polom – Vítkovic. nem.
Kunčičky - V. Polom
V. Polom - Pustkovec
FC Roma - V. Polom
V. Polom - Hrabová
Slovan - V. Polom
Michálkovice - V. Polom

Pro podnikatele a firmy nabízíme znovu možnost sponzorské
spolupráce na reklamním poli. Díky první vlaštovce v tomto směru se
povedlo loni zajistit ozvučení areálu hřiště při fotbalových utkáních.
Věříme, že tato iniciativa nezůstane osamocena a spolupráce s podnikatelskými subjekty se bude rozvíjet i letos.
Možnosti spolupráce v této oblasti jsou široké a pokud chcete
získat podrobnější informace, kontaktujte prosím ing. Emila Chudobu
na tel. 606 957 139.
Na závěr přinášíme přehled rozlosování jarní části soutěží.
Protože již nyní je rozhodnuto o odložení úvodních kol přeboru, mohou
v některých termínech nastat změny. Sledujte prosím informace v obecní televizi a na plakátových plochách v obci, kde budou případné změny
aktuálně zveřejňovány.
Za fotbalový oddíl TJ
Kamil Drozdek

Městský přebor Ostrava – jaro 2004
dorost
3.4
13:15 Hlubina - V. Polom
11.4
13:30 V. Polom - Klimkovice
18.4
13:45 Krásné Pole - V. Polom
25.4
14:00 V. Polom - Muglinov
1.5
15:00 NH Classic - V. Polom
6.5
15:00 V. Polom - Lokomotiva
9.5
14:00 V. Polom - Kunčičky
15.5
14:45 Ludgeřovice - V. Polom
23.5
15:00 V. Polom - Pustkovec
29.5
14:45 Jiskra Hrušov - V. Polom
6.6
15:00 V. Polom - Hrabová
13.6
14:45 Vřesina - V. Polom
20.6
10:00 Michálkovice - V. Polom

další SLET

volný vstup na veškeré akce
oddílu kopané

3.4
10.4
17.4
24.4
1.5
5.5
9.5
16.5
22.5
30.5
5.6
13.6
19.6

13:00
13:30
13:30
14:00
09:00
15:00
10:00
13:00
15:00
17:00
15:00
10:00
10:00

žáci
Fenix - V. Polom
V. Polom - Stará Bělá
Krásné Pole - V. Polom
V. Polom - Muglinov
Hrabůvka - V. Polom
V. Polom - Lokomotiva
V. Polom - Petřkovice
NH Classic - V. Polom
V. Polom - Pustkovec
Heřmanice - V. Polom
V. Polom - Hrabová
Vřesina - V. Polom
Dolní Lhota - V. Polom

ČARODĚJNIC!

30. dubna na hřišti
od 17 do 19 hodin bude program pro žáky ZŠ, zve Sdružení rodičů
od 19. hodiny program pro dospělé (oheň, májka, rej, disko, soutěž ...)
NEKOMPROMISNĚ VŠICHNI MASKY, JINAK SE BUDE UPALOVAT!!
zve kulturní komise

Jarní jezdecké závody

v sobotu 8. 5., v 900 a 1330 ve Velké Polomi

K vidění budou opět kvalitní sportovní výkony nejlepších koní a jezdců z Moravskoslezského kraje.
Přijďte se podívat a podpořit talentované zástupce a zástupkyně domácího Jezdeckého oddílu TJ Velká Polom, který se již tradičně podílí na přípravě těchto závodů.
Redakční rada: Drozdková Renáta, Klapuchová Milada, Aleš Halfar
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