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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ocitáme se v situaci, kterou jsme nikdo
z nás doposud nezažili. Nouzový stav
v naší zemi související s koronavirovou
infekcí ochromil chod téměř všech oblastí
našeho života. Dotýká se samozřejmě
i naší obce a musíme se snažit dělat vše
pro to, abychom šíření viru co nejvíce
omezili.
V úvodu bych chtěla z celého srdce
poděkovat těm z vás, kteří jste se jakkoli
zapojili do šití roušek pro naše občany.
Ať už darováním látek, samotným šitím,
žehlením nebo jejich expedicí. Podařilo se
nám zásobit všechny, kteří projevili zájem
a roušek máme prozatím dostatek. Další
můj velký dík patří těm, kteří v obchodě,
ve službách, v lékárně, ve školní jídelně
a dalších oblastech v obci denně pracují
a zajišťují zásobování pro zvýšený počet
zákazníků. V současné době nemáme
možnost zakoupit žádné vhodné pracovní
pomůcky nebo desinfekční prostředky,
natož roušky pro občany. Na trhu toto
zboží nebylo dostupné a dodávky z Číny,
které nakupuje vláda, pochopitelně mířily
do nemocnic a sociálních zařízení.
Celková situace změnila plány i nám.
Zejména co se konání společenských akcí
týká. Na sobotu 21. března jsme plánovali
vysazení aleje kolem cyklostezky, kterou
jsme nakonec museli vysázet spolu
s obecními zaměstnanci. Museli jsme také
zrušit velikonoční jarmark a úklid okolí
obce. Čekáme, jak se situace dále vyvine
a tomu přizpůsobíme „Den obce“, zatím je
plánovaný na sobotu 30. května.
Obecní úřad byl pro veřejnost uzavřen,
avšak nyní je v úředních dnech opět
otevřený.

Musíme dodržovat nařízená hygienická opatření
a pokud to lze, upřednostňujeme řešení záležitostí „na
dálku“ – tedy prostřednictvím
telefonu a emailu, abychom
minimalizovali případnou možnost nákazy.
Určitě vás zajímá, jak se
vyvíjí situace okolo výstavby
kanalizace. Podařilo se nám

ukončit výběrové řízení na
zhotovitele, ve kterém uspělo
sdružení firem s vedoucím
společníkem slovenskou společností COMBIN Bánská
Štiavnica, s. r. o. Smlouva se
sdružením je připravena
k podpisu, který bude proveden po schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce.
- pokračování na str. 2 -
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Po podpisu smlouvy vyzveme
společnost k převzetí staveniště
a zahájení stavebních prací. Situaci
komplikuje uzavření hranic se
Slovenskem, nicméně v konsorciu
firem figuruje česká firma, která
by měla zahájit práce na budování čistírny odpadních vod.
V současné době také řeší radní
Radovan Kusyn s těmi z vás, kteří
jste neměli vybraného projektanta
pro domovní přípojku, další postup
v této záležitosti.
Po zimě jsme provedli vyčištění ulic, které byly v loňském roce
v souvislosti s kanalizací opraveny. Jednalo se o ulice Lomená, Kotrská, Sadová, Jabloňová
a Zahradní. Na komunikacích
jsou patrné výtluky, které firma
v rámci reklamace bude v nejbližší
době řešit a opravovat. Další vlna

Aktuální
informace
ze sociální
oblasti
S příchodem nového roku
došlo k úpravě výše některých příspěvků či dávek
a ke zvýšení důchodů. Bližší
informace k sociálním dávkám
vám může poskytnout sociální
pracovnice Milada Hutěčková,
se kterou se můžete setkat
každou třetí středu v měsíci
v suterénu Kulturního střediska,
vždy od 10 do 12 hodin, kdy má
pravidelné konzultace. Můžete
si s ní také sjednat schůzku,
a to buď telefonicky na čísle
737 212 868, pomocí e-mailu
mhuteckova@ostrava.cz
nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.
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oprav místních komunikací je plánována po jednotlivých ulicích až
v průběhu výstavby kanalizace,
respektive po ní.
V nejbližší době nás čeká několik drobnějších investičních akcí.
Na jaře budeme rozšiřovat vybavení dětského hřiště u Sokolovny.
Děti budou mít k dispozici velkou
hrací sestavu se skluzavkami,
houpací hnízdo, lanovou pyramidu a houpačky. Do prostoru pod
tělocvičnu
přesuneme
workoutovou sestavu, prostor se tedy
stane komplexním místem pro
cvičení dospělých, dospívajících
a také pro děti. Na novém hřbitově vybudujeme kolumbárium, což
jsou výklenky s dvířky pro uložení
pohřebních uren. A v neposlední
řadě uskutečníme výměnu oken
v budovách v podnikatelském are-

álu v ulici Hradská v hodnotě zhruba 860 tisíc korun. Tento areál je
významným zdrojem příjmů obce,
proto se o něj musíme starat. Pracujeme také na dokončení podkladů pro rekonstrukci parkoviště
u základní školy. Jeho stav je již
tristní, jsme si toho vědomi, a děláme vše pro to, aby oprava proběhla v létě.
Vážení spoluobčané, závěrem
bych vás chtěla ujistit, že jsme
tu stále pro vás. Máte-li nějaké
připomínky, náměty nebo dotazy
k chodu obce, neváhejte se na nás
obrátit.
Přeji nám všem, abychom se
s nastalou mimořádnou situací
vypořádali co nejlépe a ve zdraví.
Vaše starostka
Kateřina Honajzrová

Vyhodnocení dotazníkového šetření
V prvé řadě bychom vám chtěli
poděkovat za vstřícnost a ochotu
při vyplňování dotazníkového
šetření spojeného s aktualizací
Strategického plánu obce na
léta 2020–2025. Vaše postřehy,
názory a návrhy na další rozvoj
obce se v rámci aktualizace
promítnou do plánovaných aktivit. Dotazníkového šetření se
zúčastnilo celkem 163 obyvatel
obce, kteří si nejčastěji rozvoj
obce spojují s rozšiřováním
a zkvalitňováním služeb. Velká
Polom by také podle vás měla
v
budoucnu
mít
charakter
bezpečné obce, jejímž posláním
by mělo být udržování čistého
životního prostředí. Dále by měla
být kulturně-společenskou obcí
se zachováním tradic a silnou
podporou setkávání se s obyvateli.
Podle výsledků by měl být
v plánu rozvoje obce kladen největší důraz na péči o bezpečnost,
podporu činnosti spolků, klubů
a sportovních aktivit, na péči
o pořádek v obci, rozšíření ka-

nalizace a rozšiřování služeb
pro občany. Z výzkumu vyplynulo, že byste nejvíce uvítali volně
přístupná víceúčelová hřiště pro
různé druhy sportů. Také více cyklostezek, případně jejich propojení,
dětská hřiště a místa pro hraní
dětí. Mezi častými připomínkami
se také objevil nedostatek laviček
a veřejných prostranství pro setkávání lidí.
Nebylo proto s podivem, že
v případě volných finančních
prostředků
byste
investovali
zejména do výstavby dětských
hřišť a sportovišť, cyklostezek
a pěších stezek, dokončení
kanalizace nebo do oprav cest
a chodníků. V rámci šetření jste
také měli možnost vyjádřit se
k využití objektu bývalé mateřské
školy v ulici Osvoboditelů číslo 15.
Nejčastějším návrhem bylo zřízení
domu s pečovatelskou službou
nebo bytů pro seniory. Druhým
častým návrhem bylo vytvoření
komunitního centra pro děti
s prostorem pro hraní a zájmové
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kroužky. Mezi méně časté návrhy
lze zařadit restaurace, kavárny
nebo kanceláře.
Obec již tradičně v průběhu
roku pořádá několik kulturních
akcí. V rámci šetření jste se mohli
vyjádřit k tomu, jaké z nich jsou
pro vás nejzajímavější a které naopak v obci postrádáte. Mezi nejoblíbenější události patří zejména
Den obce a akce spojené s Vánocemi. Mezi další oblíbené akce
jste zařadili letní kino, plesy, sraz
veteránů nebo Gulášfest. I přesto,
že většina z vás shledává počet
akcí za dostatečný, tak jste mezi
novými příležitostmi kulturního
vyžití doporučovali třeba události
pro rodiny s dětmi nebo sportovní
a turistické akce. Nemusíte mít
obavy, že byste o své oblíbené
události v obci přišli. Plánujeme
jejich realizaci i v dalších letech
a přemýšlíme o mnohých dalších
zpestřeních.
Pro
budování
bezpečné
obce je důležité si vyhodnotit
aktuální situaci. Na základě
výsledků je patrné, že jste
nejčastěji uvedli znepokojení
z nedostatečného pouličního
osvětlení a upozorňujete na obavy
o váš majetek. Této otázce bude
samozřejmě věnována v rozvoji
obce dostatečná pozornost. V průběhu roku připravujeme několik
investičních akcí zaměřených
na tuto problematiku. V plánu
je výstavba parkoviště u ZŠ
i investice do oprav chodníků
i silnic. Na kvalitu jejich povrchů
upozorňujete i v rámci šetření.
Velmi nás těší pozitivní
hodnocení fungování obecního
úřadu, se kterým společně
s fungováním mateřské školy
a se systémem svozu komunálního odpadu vykazujete nejvyšší míru spokojenosti. Naopak
průměrného hodnocení dosahují
otázky spojené s kvalitou životního prostředí, sportovního vyžití,
sociálními službami nebo podnikatelským prostředím. V tomto
roce a v letech následujících se

budeme těmto oblastem věnovat.
Výsledky dotazníkového šetření si můžete prohlédnout na

webových stránkách obce v sekci
Obec/Strategické dokumenty.

Jaká jsou vaše doporučení investic v případě objektu
bývalé mateřské školky v ul. Osvoboditelů č. 15?

Pokud byste měl/a k dispozici finanční prostředky obce,
kam nebo do čeho byste je investoval/a?
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Kam s ním?
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Klasická otázka trápí i naše
občany. Zjistili jsme totiž, že ne
všichni mají úplně jasno v tom, jak
funguje odpadové hospodářství
v obci. Jelikož stát připravuje
v této oblasti velké změny, rádi
bychom vám celý systém objasnili
a seznámili vás také s tím, co nás
všechny čeká.
Svoz odpadů a jeho likvidaci
zajišťuje pro obec společnost OZO
Ostrava, s. r. o. Odváží obsah
zelených, případně plechových
popelnic, ve kterých máme
směsný odpad, také hnědých popelnic, kam odkládáme bioodpad.
A v neposlední řadě zajišťuje svoz

pro občany Velké Polomi, kteří
zde mají trvalé bydliště. Jelikož
musíme za všechno, dokonce
i za separovaný sběr, zaplatit, není
tedy určen ani pro podnikatele
v obci ani pro občany sousedních
obcí, ti musí využít systém ve své
vlastní obci.
Za odvoz a likvidaci odpadů
obec hradí nemalé finanční prostředky. Část nákladů pokrývají poplatky za odpad, které hradí
občané a činí v současné době
612 korun ročně. Tyto prostředky
však náklady nepokryjí ve 100%
výši, zbylá část je tedy hrazena
z rozpočtu obce. V roce 2018 obec
doplatila téměř 660 tisíc korun, jak
je patrné z tabulky.

tříděného odpadu, tedy žlutých,
modrých a zelených nádob umístěných ve sběrných místech.
Mimo tento odpad můžete odložit
do sběrných míst textil a drobné
vysloužilé elektrozařízení. Na
obecním dvorku můžete odevzdat
použitý
olej
z
domácností
a také bioodpad, který se vám
nevejde do hnědých popelnic. Ve
vstupních prostorách obecního
úřadu pak najdete místa pro
odkládání
použitých
tonerů,
zářivek, drobného elektrozařízení
a baterií. Dvakrát za rok jste
dosud měli možnost odložit
objemný a nebezpečný odpad
do přistavených kontejnerů na
autobusovém stanovišti.
Celý systém je určen pouze

Prioritou vlády ČR pro nastávající období je snižování množství netříděného odpadu z domácností, tedy toho, který odkládáte
do zelených či plechových nádob.
Snížení bude stát chtít dosáhnout
razantním zdražením poplatků za
tento odpad. Obce, tedy i ta naše,
na to budou muset reagovat. Mohou buď zdražit poplatky občanům
nebo se snažit občany motivovat,
aby více třídili plasty, papír, sklo,
bioodpad a další složky odpadu. A právě motivace občanů ke
snižování množství komunálního
odpadu je cesta, kterou bychom
se chtěli vydat. Jednotlivé kroky
vám budeme postupně představovat a je na nás všech, jak se nám

je bude dařit naplňovat.
Během následujících měsíců
(s ohledem na nastalou situaci
se toto bohužel opozdí) budou na
obecním úřadě k dispozici sady
tašek na separovaný odpad spolu
s informací o tom, co do kterého
druhu patří. Všichni občané tak
budou mít možnost důsledně třídit
a nevhazovat do komunálního
odpadu, co do něj nepatří.
Každý vlastník nemovitosti má
možnost přihlásit se o bio nádobu – tj. hnědou nádobu. Bioodpad se vyváží 1krát za 14 dní. To,
co se vám do popelnice nevejde,
můžete přivézt na obecní dvorek
v ulici Osvoboditelů 646, který
bude otevřen opět každé úterý
od 15 do 18 hodin a každou sobotu od 8 do 11 hodin, od května do 12 hodin. Odpad, který
můžeme štěpkovat, podrtíme
a používáme buď pro potřeby
obce, nebo nabízíme k odběru
občanům.
Na obecním dvorku také budete
moci s největší pravděpodobností
od května odkládat velkoobjemový
odpad, budou zde k tomuto účelu
přistaveny kontejnery. Množství
odloženého odpadu omezíme na
jednotlivou nemovitost. Uložit zde
budete moct i stavební odpad,
tento však za poplatek a pouze
v množství obvyklém.
Všemi uvedenými opatřeními
chceme dospět k tomu, aby se
podíl netříděného komunálního
odpadu co nejvíce snížil. Prospějeme tak nejen obecní kase
a vašim peněženkám, ale hlavně
životnímu prostředí. Těm z vás,
kteří třídíte, upřímně děkujeme.
A na ty z vás, kteří netřídíte, apelujeme – začněte, má to smysl.

Takto to vypadat nemá!
Pokud vyhazujete nefunkční spotřebiče,
olej slijte a přivezte na obecní dvorek.
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Cyklostezku zdobí
stromová alej
Výhled na Velkou Polom a okolí
z vrcholu cyklostezky vedoucí do
Krásného Pole je nádherný. Avšak
v letních parných měsících je to
pořádná výheň. Rozhodli jsme se
tedy proto, ale i z jiných důvodů,

Kachny na pekáči
neskončily
Vzhledem k neúnosnému stavu
počtu divokých kachen na rybníku
u tvrze, jsme byli statní správou
na žádost naší obce vyzváni
k provedení jejich odchytu. Ten
jsme uskutečnili na začátku
letošního roku.
Jelikož jste už zaznamenali, že
po rybníce pluje méně kačen, ptáte
se, kam zmizely. Nebojte se, neskončily na pekáči. Část z nich byla
poskytnuta dalším mysliveckým
sdružením k založení chovného
hejna a zbytek jsme vypustili
v jiných částech honitby Velká
Polom.
Jiří Kozelský,
předseda mysliveckého spolku
Hubert Velká Polom
Myslivci kachny vypustili
na jiných polomských rybnících.

okolo cyklostezky vysázet vícedruhovou stromovou alej.
Původním záměrem bylo,
aby si své stromy vysázeli přímo
občané, společnou akci však zhatila koronavirová nákaza a vzniklá
situace. Nezbylo nám proto nic
jiného, než pod vedením zkušené
zahradnice Kateřiny Štefkové
vysázet stromy společně s pracovníky obce. Výsadba totiž kvůli
počasí nesnesla odkladu, pozdější vysázení by stromy nemusely
přežít. Sázeli jsme i na pozemcích
soukromých osob, které k tomu
daly svolení, a za to jim patří veliké díky. Za „křížkem“ směrem na
Krásné Pole jsme však už s výsadbou pokračovat nemohli právě
z důvodu soukromých vlasnických
vztahů.
Vysázeli jsme celkem 100
stromů. Najít zde můžete lípy,
habry, javory, lísku tureckou,
hrušně, třešně, duby a hlohy.
Výsadbou to ale nekončí. Stromy
teď budeme pravidelně zalévat
a starat se o ně. A pro ty, kteří se

na nákupu stromů finančně podíleli, připravíme společnou akci na
cyklostezce, kde k zakoupeným
stromům předáme certifikáty.
Ještě jednou obrovské díky
všem, kteří se na výsadbě podíleli,
ať už fyzicky nebo finančně.
(Pozn. red.: V době pořízení
fotografií neplatila povinnost nošení
roušek na veřejnosti.)
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Pálení klestí
Určitě to znáte – krásný
den, který chcete s rodinou
strávit na zahrádce. Pověsíte si
ven prádlo, aby krásně vonělo
a
najednou
se
soused
rozhodne, že spálí všechno
klestí, listí a shrabky, které
se mu přes zimu na zahradě
nakupily.
Právě proto, abychom tyto
situace co nejvíce eliminovali,
máte možnost zažádat si na
obecním úřadě o popelovou
nádobu na bioodpad, do
které můžete shrabky a klestí
odkládat. Bioodpad můžete
také odvážet na obecní dvorek.
Ten je otevřen od dubna do
listopadu, a to dvakrát týdně.
A pokud už pálit klestí opravdu
musíte, zkuste se zamyslet nad
tím, kdy to budete provádět.
Stačí, když se otočí vítr, který
bude foukat směrem na pole
a nebudete sousedy obtěžovat.
Chování občanů v tomto
směru upravuje i občanský
zákoník:
Vlastník se má zdržet
všeho, co působí, že odpad,
voda, kouř, prach, plyn, pach,
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné
podobné účinky (imise) vnikají
na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené
místním poměrům a podstatně
omezují
obvyklé
užívání
pozemku; to platí i o vnikání
zvířat. Zakazuje se přímo
přivádět imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na
míru takových vlivů a na stupeň
obtěžování souseda, ledaže
se to opírá o zvláštní právní
důvod.
Buďme k sobě ohleduplní!

“

Genialita v komunikaci
je schopnost být zcela upřímný
a zároveň ohleduplný. “
John Powell

6
Žáci v soudních
lavicích
Moderní škola, to není jen
vyučování v lavicích, učitelův
výklad, stovky stránek zápisů,
písemky nebo zkoušení. Někdy
je dobré podívat se s dětmi do
skutečného světa a zjistit, jak co
reálně funguje či nefunguje, jak
se u nás opravdu žije.
Exkurze jsou proto vhodným
doplněním výuky. Mohou být jejím zpestřením, ale především
pomohou žákům ověřit si své
znalosti v praxi. Využili jsme tudíž
toho, že podle českého právního
řádu je ve většině případů soudní jednání veřejné a v pátek
7. února navštívili s 9.A naší školy hlavní líčení Okresního soudu
v Ostravě-Porubě.
Tato exkurze proběhla v rámci předmětu výchova k občanství a navazuje na tematický
blok „Občan a právo“. Zde se
žáci seznamují s právním řádem
České republiky, jednotlivými
odvětvími práva, právními normami a předpisy. Vidět na vlastní
oči hlavní soudní jednání ve věci
krádeže, při níž vznikla škoda

nikoli malého rozsahu, pomohlo
žákům pochopit fungování jednotlivých složek činných v trestním řízení, průběh jednání nebo
rozdíly v činnostech a odpovědnosti soudce, státního zástupce
a advokáta.
Soudce a zároveň mluvčí soudu Dalibor Zecha se nám věnoval
i po vynesení rozsudku. V rámci
besedy trpělivě a s nadhledem
odpovídal na otázky žáků týkající
se nejen právě skončeného líčení,
ale také studia práv či morálních
aspektů jeho povolání.
Podle pozorování žáků během
exkurze a na základě rozhovorů
s nimi po jejím skončení mohu
konstatovat, že to jistě nebyl
promarněný čas. Asi v každém
z nás zůstal dlouho živý pohled
na vězeňskou eskortu přivádějící obžalovaného a odvádějící
odsouzeného. A tak si do života
odnášíme jasný názor na to, na
kterém místě soudní síně bychom
se v budoucnu rozhodně objevit
nechtěli.
Libor Škop,
učitel ZŠ Velká Polom

Žáci 9.A na exkurzi do soudní síně.
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Zápis do prvních
tříd
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vydalo v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva před
onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní rok
2020/2021. Letos nás tak čeká
úplně nová situace, a to zápisy bez
přítomnosti dětí on-line formou.
Prosíme rodiče dětí narozených
od 1. září 2013 do 31. srpna 2014,
aby v termínu od 1. do 27. dubna
vyplnili registraci kliknutím na záložku „zápis do 1. třídy“ v pravém
sloupci webových stránek školy
www.zsvelkapolom.cz.
Po provedení registrace si
z webu školy stáhněte žádost,
kterou vyplňte, k ní pak přiložte

Děti v MŠ
U Rákosníčka
pekly perníčky
a povídaly si
o zvířátkách
V tomto školním roce jsme se
zapojili do projektu s názvem Za
vzděláváním a informacemi II financovaného z Evropské unie.
Co to pro nás znamená? Díky
získaným prostředkům můžeme
pro děti zorganizovat tematické
dny, na kterých si mohou za účasti
odborníka vyzkoušet různé činnosti.
V listopadu se uskutečnil první
projektový den s názvem Perníčkový den aneb babička Zdenička je v pečení jednička. Celý den
byl zaměřený, jak už název napovídá, „perníčkově“. Děti si zdramatizovaly pohádku „O perníkové
chaloupce“, zahrály si na Jeníčka a Mařenku, procvičily grafomotorický prvek houpání a pod

kopii rodného listu dítěte, případně kopii rozhodnutí o svěření
dítěte do péče. Žádost spolu
s přílohami můžete podat následujícím způsobem:
• Datovou schránkou: 364mitv,
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nejedná
se o prostý e-mail) na adresu
reditel@zsvelkapolom.cz,
• doporučeně poštou na adresu
ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková
organizace, Opavská 350, 747 64
Velká Polom, obálku onačte
„k rukám ředitele“.
Stejnou cestou můžete také
zažádat o odklad povinné školní
docházky.
Potřebný
formulář
naleznete rovněž na webových
stránkách školy. K této žádosti
musí být doloženo doporučující
posouzení příslušného školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

dohledem a za pomoci odborníka
vyzkoušely práci s těstem, vykrajování a následné zdobení svého
perníčku.
Druhý projektový den v únoru
byl zaměřený na zvířátka v zimě.
Jako odborník byl přizván Jan
Hablawetz, který poutavým způsobem dětem vyprávěl o lesních
zvířátkách a životě v lese. Společně s dětmi jsme si vyrobili dvě
ptačí budky a malý krmelec. Ten
jsme společně zanesli a umístili
do blízkého lesa.
Třetí a v tomto školním roce
i poslední projektový den nás čeká
v květnu, ponese název Poznej
své tělo, aneb víme, kde co
máme. Tento den přivítáme v naší
školce odborníka z oblasti zdravotnictví, který dětem pomocí příběhu
nemocného medvídka přiblíží, jak
funguje či nefunguje lidské tělo.

Aktuální informace, včetně
kritérií pro přijetí dítěte, naleznete
na webu naší školy. Situace je
nová pro vás i pro nás, proto se na
nás nebojte obrátit s případnými
dotazy.
Tomáš Olivka,
ředitel ŽŠ Velká Polom

“
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Cílem vzdělání a moudrosti je,
aby člověk viděl před sebou
jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval,
pamatoval na minulost,
znal přítomnost
a předvídal budoucnost. “
Jan Ámos Komenský

Listopadové pečení perníčků děti bavilo.

Helena Dvořáčková,
učitelka MŠ U Rákosníčka
V únoru děti poznávaly, jak žijí
zvířátka v lese.
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Malí šikulové
ve Velké Polomi
Čtvrtek 12. prosince 2019 byl
pro naši školu velmi významný.
V tento den k nám přijela Česká
televize natáčet pořad „Šikulové“.
Kdo ho ještě neznáte, je to pořad
pro děti. Ostravští herci Jana
Zajacová a Ivo Marták navštěvují
základní školy v celé České

Mladí hasiči
Sbor dobrovolných hasičů
Velká Polom se mimo jiné zabývá
také prací s dětmi a mládeží,
a to proto, abychom si vychovali své nástupce pro dobrovolnou
činnost. Děti získávají znalosti
a dovednosti, které jsou upotřebitelné i v běžném životě při
řešení nenadálých situací.
Za zmínku určitě stojí úspěchy
dětí v soutěži uzlování v Neplachovicích, kdy se v loňském roce
umístily na 7. místě jako družstvo
ze 16 startujících. Za jednotlivce
v dorostu startovala Markéta Švrlanská, která vybojovala 3. místo. V kategorii starších se Šárka
Kořená umístila na 1. místě z 36
startujících. Úspěch zaznamenali naši hasiči také v kategorii
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republice a za přítomnosti žáků
1. až 5. ročníku točí pořad, kde
s dětmi vyrábí různé výrobky na
předem dané téma.
Zavítali i k nám! Celé dopoledne
se natáčelo o zimě. Žáci tvořili
fleesovou kuklu, ozdobný cop,
kluzák z karimatky a přívěšek
na batoh. Pro děti i pedagogy
to bylo velmi zajímavé. Žáci si
odnesli vlastnoručně vyrobený
dárek a plno zážitků z natáčení.

mladších na 4. místě se umístila Valérie Mučková, 5. místě Nela
Prchalová, 8. místě Štěpán Rusek
a na 15. místě Tereza Kadulová,
a to z rovných 40 startujících.
Doufám, že i nadále se bude
našim mladým hasičům dařit
v soutěžích a dojde ke splnění snu –
– zúčastnit se soutěže v požárním
útoku.
Naše mládež se momentálně
schází v počtu 15 členů. Schůzky se konají každé úterý v hasičském domě v ulici Opavská
162 od 17 do 18 hodin. Pokud je
vašemu dítěti šest a více let, rádi
jej mezi námi přivítáme! V případě
zájmu mohou děti přijít v uvedeném čase na schůzku.
Jana Ploháková,
SDH Velká Polom

Naše škola dostala vizitku, která
je nalepená u vchodových dveří,
a navíc pochvalu od hlavního
herce. Cituji: „Vaše škola je krásná,
veselá, barevná. Moc takových
jsem po republice neviděl!“
A já dodávám: važme si, že ji
máme.
Marcela Strnadová,
učitelka ZŠ Velká Polom
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Skauti obměnili vedení a připravují akce pro letošní rok
Nový rok přinesl našemu
skautskému oddílu Heřmánek
Velká Polom spoustu změn. Ta
zásadní nastala ve vedení oddílu. Po téměř sedm let vedla oddíl
Lenka Gallusová, kterou zastupovala Veronika Blažková. Holky
pro oddíl odvedly spoustu práce,
zasloužily se o rozšíření táborové
základny, zapojily nás do nových
skautských akcí, které jsme doposud nenavštěvovali. Nemůžeme
zapomenout i na chlapeckou část
našeho oddílu, kde po dlouhá
léta působil jako hlavní družinový rádce Daniel Kozelský. Pro
kluky vymýšlel zajímavé aktivity
v přírodě a snažil se jim předat
životní zkušenosti a skautské
základy. Tímto Lence, Verči i Dankovi jménem celého oddílu ze
srdce děkuji za vše, co doposud
vybudovali a s jakou láskou a péčí
vychovali své nové nástupce.
Novou vůdkyní se stala Veronika Hrubá, jejími zástupci Marie
Procházková a Jan Chodil. Těmto

začínajícím vedoucím a zástupcům byl svěřen nelehký úkol. Vést
oddíl ve stejném duchu jako předchozí vedoucí, starat se a zodpovídat za všechny děti, tvořit jim
dobré společenství, ve kterém najdou přátele a naučí se splynout
s přírodou a skautskými zákony.
Věřme jim, že vše budou dělat
s nejlepším vědomím a svědomím,
srdcem na dlani a touhou po
dětském úsměvu. Omluvme jejich
začátečnické přešlapy a nebojme
se malých změn.
Aktuálně máme ve skautském
oddílu registrováno 61 členů,
z toho 48 dětí. Letos jsme kromě
běžné činnosti, každotýdenních
družinovek, stihli již spoustu akcí.
V lednu jsme uspořádali novoroční
oddílovou
schůzku,
roverský
noční výšlap na vrchol Lysé
hory, zimní tábor v Třemešné,
kde měly děti každý den aktivitu
inspirovanou příběhem filmu či
pohádky z Hollywoodu. Až se
uklidní současná situace, čekají

nás snad i další akce jako třeba
Ukliďme Velkou Polom, Skautský
dobrý skutek, výšlap na skautskou
mohylu Ivančenu, mše svatá v Hájku
a naše největší akce roku letní
tábor.
Jelikož je nás opravdu mnoho,
je třeba opět rozšířit táborovou
základnu a obměnit vybavení,
které již dosloužilo. To by nebylo
možné bez našich sponzorů,
přátel a rodičů. Moc děkujeme
obci Velká Polom za několikaletou
finanční či materiální podporu
našeho oddílu, děkujeme rodičům
našich dětí a přátelům oddílu, kteří
vždy pomohou a důvěřují nám.
Ještě jednou všem moc děkujeme za přízeň a možnost tvořit
dětem další nová dobrodružství.
Za skautský oddíl Heřmánek
Veronika Hrubá, vedoucí oddílu

Zimní skautský tábor
v Třemešné.
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Velká Polom
podpořila
hospicové služby
Smyslem hospicových služeb
Charity Ostrava je poskytování
specializované zdravotní péče
lidem v terminálním stádiu života. Hospicová myšlenka vychází
z úcty k člověku jako jedinečné bytosti a zachování jeho důstojnosti
v posledním období lidského života. Hospicovou péči zajišťujeme
terénní formou přímo v domácnostech klientů týmem zdravotních
sester a lékaře v rámci služby Mobilní hospic sv. Kryštofa. Lůžkovou
zdravotní péči poskytuje Hospic
sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích.
Provoz obou služeb je hrazen ze
zdravotního pojištění klientů, jejich úhrad, veřejných zdrojů a z pod-
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pory donátorů. Velice děkujeme,
že se obec Velká Polom v loňském
roce rozhodla podpořit každou
ze služeb částkou pět tisíc korun. Tato finanční podpora nám
pomohla s úhradou provozních

nákladů služeb a udržením kvality
poskytované hospicové péče.
Dalibor Kraut,
Charita Ostrava

Charitativní akce pro dobrou věc
O víkendu 6. až 8. prosince
loňského roku se v naší obci,
ve spolupráci s obcí Velká Polom, uskutečnila charitativní akce
pro dobrou věc. Tři dny plné vystoupení různých generací i žánrů,
doprovázeny
programem
určeným od nejmenších až po seniory, zpestřeny prodejem výrobků
s vánoční tématikou i lahodným
občerstvením.
V pátek si na své přišly
obzvláště děti. Dočkaly se i příchodu čerta s Mikulášem. V sobotu se
zabavili posluchači dobré muziky,
převážně té rockové. A neděli,
v klidném duchu, si vychutnali nadšenci cimbálové muziky i fanoušci divadelního představení. Nutno
připomenout, že všichni účinkující vystupovali ve vlastním volnu
a bez nároků na jakýkoliv honorář.
Stejně tak se nám podařilo na tuto
akci získat bezúplatnou licenci od
Ochranného svazu autorského.
Během celé třídenní akce se na
dobrovolných příspěvcích vybralo
úžasných 63 650 korun, které byly

následně zaslány na konto dětského
oddělení JIRP KDDL Praha – Ke
Karlovu 2. Ze strany celého kolektivu JIRP přišlo velké poděkování za
zorganizování akce a finanční dar,
za který oddělení zakoupilo polohovací jeřáb k manipulaci s těžšími
pacienty dětského oddělení, jak nás
sám osobně informoval pan doktor
Václav Vobruba.
Touto úžasnou charitativní akcí
jsme si uvědomili, že osud, převážně postižených, dětí není našim
spoluobčanům lhostejný. A nejen
jim, ale i ostatním, kteří se o připravované akci dozvěděli a přispěli
i za cenu své nepřítomnosti.
Velké poděkování patří samozřejmě i všem sponzorům, bez nichž
by to asi nešlo, a všem těm, kteří
pomohli a přiložili tak ruku k dílu.
Sponzoři:
Obec Velká Polom, SDH Velká
Polom, Skautský oddíl Heřmánek,
Ochranných svaz autorský, Myslivecký spolek Hubert, Tomáš
Lazecký - Lukyšípy, Divadlo –

– Velkopolomské hvězdy, Pivovar Žíznivý Dromedár, Traktorkáři Pustá Polom, Globus
Hypermarket Plesná, Bymostav,
Láskominy – V. Trojková a M. Cupík,
Cukrářství HAM Velká Polom,
Tiskárna OK-Print, Tiskárna L. Válek,
GM-Live – R. Labaj, Kapela
KRAKEN, Lihovar Velká Polom,
Restaurace GÓL – I. Lazar, Chacharova pizza – J. Bednář,
Květinářství R. Švidrnochová,
Český svaz včelařů, POROBET –
– R. Filip, Foto – T. Sláma
a L. Myslivec.
Účinkující:
MŠ Velká Polom, Pěvecký sbor
Paprsek, Taneční kroužek ZŠ
Velká Polom, Evžen Hofmann,
EASY STEPS, C & W OK Band,
Hard Balls, The Fly, KRAKEN,
Satelit, DJ Pavel Šindlář, Cimbálovka Háj ve Slezsku, Velkopolomské hvězdy…
Všem moc děkují pořadatelé
Ivana a Pavel Wysogladovi
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Švidrnoch,
Švidernoch,
Schwiedernoch,
Schwidernoch
Je tomu 100 let, kdy se poprvé konal ples rodiny, kterou
spojuje tvar příjmení odvozený od
Švidrnoch, a od té doby se stal
tradicí, kterou udržuje již třetí generace. První zmínky o tomto starobylém slezském rodě nalezneme
už v roce 1645. „Kolébkou rodu
jsou obce Dolní Lhota (dříve Malá
Lhota), Poruba, Krásné Pole
a Čavisov (dříve Čabysov). Rodokmen tohoto rodu udržuje Rudolf Švidernoch z Ostravy-Poruby,
který do něj pravidelně vyplňuje
změny,” řekl pro Ostravský deník
na jaře 2019 Pavel Švidrnoch,
jeden z organizátorů plesu. Ples
má dokonce i ocenění v podobě
Certifikátu o vytvoření českého rekordu v pořádání rodinných plesů,
vydaný Českou databankou rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Rod Švidrnochů má také vlastní
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erb a oficiální Švidrnoší polku,
kterou účastníci plesů tančí a zpívají při zahájení této významné
události. Další zajímavostí týkající se plesu je fakt, že doprovodný program je tvořen především
nositeli variací příjmení Švidrnoch,
ať už se jedná o kapelu či taneční
a jiná vystoupení. Do organizace
plesu jsou zapojeni mladí i starší,
na samotném plese dochází
k dojemným setkáním po letech,
vzpomíná se, diskutuje nad rodinným rodokmen, který zdobí
prostory plesu, zpívá a tancuje.
V roce 1983 ples dokonce natáčela
Československá televize a odvysílala jej jakou součást silvestrovského programu.
Francouzský spisovatel André Maurois napsal: „Bez rodiny
se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“ A tak vás
nositelé příjmení odvozeného
od jména Švidrnoch ze všech
koutů republiky i zahraničí zvou
mezi sebe. Bohužel jste se, kvůli omezením spojeným s koronavirem, s nimi nemohli sejít letos v březnu na tradičním plese,

Švidrnoši se však nevzdávají
a pokud situace dovolí, bude se
toto setkání konat na podzim.
Soňa Švidrnochová

Zajímá-li vás rod Švidrnochů,
napište Rudovi Švidernochovi,
tvůrci a správci celého
rodokmenu, na email
rudolf.svidernoch@centrum.cz
nebo Pavlu Švidrnochovi na e-mail
pavel.svidrnoch@ataco.cz.
Povídat si s nimi můžete
také ve facebookové skupině
„Švidrnoch Family“.
Pokud byste si chtěli o rodu
něco i přečíst, navštivte web
www.svidrnoch.cz.
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Senior klub
rozhodně nezahálí!
V loňském roce Senior klub,
v aktuálním počtu 45 členů, zorganizoval a uskutečnil širokou škálu
akcí určených nejenom pro členy
klubu, ale v drtivé většině i pro
spoluobčany seniory. Uveďme si
alespoň pár z nich.
Jako velmi zdařilý byl všemi
účastníky hodnocen květnový
dvoudenní autobusový zájezd na
Pálavu a do Moravského krasu.
Uspořádali jsme seniorský turnaj
v pétanque, kterého se zúčastnilo na 30 hráčů nejenom z našeho klubu, ale i z Háje, Bolatic
a Velkých Hoštic. Loňský říjnový
Den seniorů byl opět náročný na
přípravu, týden před konáním
nám účast odřekla hlavní hvězda programu Zuzana Bubílková.
Narychlo proto byla nahrazena
italským zpěvákem Caporalim.
Nakonec vše proběhlo úspěšně,
jak po stránce organizační, tak
i realizační. Akci navštívily i seniorky z Mokrých Lazců. Bohužel,
se nám opět nepodařilo přilákat
větší počet velkopolomských
spoluobčanů, hlavně z řad seniorů. Pravidelná čtvrteční setkání
v Seniorce jsme také obohatili Letnickou smaženicí a řadou prezentací z cyklů „Bavíme se češtinou“, „Hudební legendy“ či „Méně
známá příroda“. Promítáme fotografie a filmy z domácích archívů
členů nebo z internetu, bavíme se
oblíbenými kvízy „Odkrývačkami“
apod.
Samozřejmě jsme byli ve svých
aktivitách limitování finančními
možnostmi a je namístě zde
poděkovat obci Velká Polom za
finanční dotaci, která nám zatím
každoročně umožňuje uskutečnit
ty finančně největší a nejnáročnější akce.
I letošní rok jsme začali aktivně.
Už v lednu jsme uskutečnili prezentace z cyklů „Hudební legendy“
a „Naše obec“. V rámci přednášky

Listopadová akce s názvem Senioři bez nehod.

o diabetes jsme se ve čtvrtek
16. ledna setkali i se senátorem
Peterem Kolibou. O pár dní později jsem jej navštívil v jeho
porubské kanceláři a po diskusi na
téma problematika organizace seniorů pan senátor přislíbil vyvolat
na toto téma veřejné slyšení
v Senátu. To se mělo nakonec uskutečnit 7. dubna, a v klubu jsme
připravovali společnou návštěvu
jednání i s prohlídkou Senátu, ale
tuto i všechny další klubové akce
jsme museli až do odvolání zrušit
kvůli probíhající pandemii koronaviru a souvisejícím preventivním
opatřením.
A co plánujeme do konce roku
2020? Po ukončení karanténních a preventivních opatření se
samozřejmě vrátíme k normálnímu životu klubu, k pravidelným
čtvrtečním společným posezením
v Seniorce a k realizaci dlouhodobě
plánovaných akcí. V současné
době již máme organizačně zajištěný květnový dvoudenní zájezd.
Tentokrát vyrazíme do Východních
Čech a Podkrkonoší. Počítáme
s návštěvou Častolovického
zámku, Babiččina údolí, Kuksu
a Jánských Lázní. I letos vyšleme
alespoň jedno tříčlenné družstvo na
Krajské sportovní hry a zúčastníme

se i krajské vědomostní soutěže
družstev Senior kvíz. Také zase
uspořádáme turnaj seniorů v pétanque. Na podzim, konkrétně
3. října, nás čeká Den seniorů
s řadou hudebních a tanečních
vystoupení. Dále chceme na
podzim uskutečnit jednodenní zájezd, organizačně zajistit Vánoční
besídku, řadu prezentací a přednášek, navštívit divadlo, zkrátka
pokračovat v běžné činnosti klubu.
Na závěr mi dovolte, abych
velmi poděkoval za práci a pomoc
svým kolegům v Radě klubu.
Jejím cílem bylo, je a bude
vymyslet, připravit a uskutečnit
pro členy i případné zájemce
z řad spoluobčanů co nejpestřejší
program, ať už zábavný nebo
vzdělávací.
Pětičlenná
Rada
klubu ve složení Radim Holeček,
Věrka Fialová, Anička Fochlerová,
Věrka Mučková a Jaromír Vrkoč
se měla a má co ohánět. Chtěl
bych ale také poděkovat všem
našim členům za aktivní zájem
o činnost a život klubu.
A vás, ostatní seniory naší
obce, srdečně zvu: přijďte mezi
nás, určitě nebudete litovat!
Za Senior klub Velká Polom
Radim Holeček, předseda
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Vesnické
sportovní hry
Hry mají už více než
dvacetiletou tradici, které se
účastní taky naše obec. V mnoha ročnících Velká Polom
dokonce vyhrála. V roce 2019
se sportovních her účastnilo
už dvanáct obcí či městských
obvodů z blízkého okolí, naše
obec se umístila na 7. místě.
V letošním roce se již uskutečnil slalom na lyžích a plavání.
První disciplínu naši sportovci vyhráli. Aktuálně jsou sportovní klání bohužel dočasně
přerušená, ale už teď organizátoři plánují, kterou disciplínou Vesnické sportovní hry
v roce 2020 obnoví. Diváci a zájemci se mohou těšit například
na lukostřelbu, cyklistiku, přespolní běh, sálovou kopanou či
badminton.
Věnujete se nějakému sportu, rádi byste předvedli, jak
vám jde a reprezentovali svou
obec? Pak neváhejte, podívejte
se na webové stránky vshry.cz
na všechny letošní disciplíny
a pokud byste se rádi zapojili, kontaktujte organizátory za
Velkou Polom – Kamila Drozdka
(telefonní kontakt 777 112 160,
e-mail kamil.drozdek@email.cz)
nebo Milana Švidrnocha (telefonní kontakt 732 741 333,
e-mail milansvidr@seznam.cz).
Jak všechno probíhá se dozvíte také na facebookovém
profilu Vesnické Sportovní Hry.
Přijďte si zasportovat v barvách
naší obce, nebo alespoň podpořte naše sportovce!

Zdroj fotografie: facebookový profil
Vesnické Sportovní Hry.
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Možnosti pomoci v době koronaviru
Informací k aktuální situaci
jste už slyšeli určitě mnoho. Chrlí
je na nás snad všechna dostupná
média, občas to dokonce vypadá
jako by se nic jiného v určitý den
ani nestalo. Nemá smysl psát
o současné situaci, protože do
doby vydání Bumerangu může
být všechno jinak. Pojďme si ale
společně shrnout alespoň základní informace a telefonní čísla.
Roušky
Už od 19. března musíme mít
všichni, až na drobné výjimky, na
veřejných místech zakrytá ústa
a nos. Výjimky se například vztahují na osoby se specificky
určeným postižením nebo na děti
do dvou let věku. K zakrytí jsou
vhodné třeba jednorázové roušky,
látkové roušky na více použití, šátky či šály. V případě, že nemáte
k dispozici vhodný prostředek
zakrytí dýchacích cest, obraťte se,
prosím, na obecní úřad, který disponuje ušitými látkovými rouškami
a může vám je doručit.
Chtěli bychom na tomto místě
ještě jednou moc poděkovat všem,
kteří se zapojili do šití roušek
a rozdávali je všem potřebným.
Určitě jste zaznamenali například
plotovou akci paní Sváčkové,
o které jsme vás informovali na
Facebooku. Máte-li doma ušité
roušky, které byste chtěli darovat
dále, nebo máte k dispozici materiál vhodný k šití roušek, můžete
využít například webové stránky
zřízené Moravskoslezským krajem „Spolu to dáme“, nebo projekt
s názvem Celé Česko šije. Stáčí
ale také chvíli hledat na internetu
a najdete různé organizace,
stránky či firmy v Ostravě, kam
můžete výrobky zavést a oni zařídí
jejich distribuci.
Desinfekce
Jedním z důležitých hygienických pravidel je v této době
časté mytí rukou mýdlem a v pří-

padě, kdy to není možné, také
použití desinfekce na ruce. Případně i desinfikování klik, madel
a jiných exponovaných míst. Obec
přistoupí k desinfekci veřejných
míst postřikem. Týkat se to bude
zejména zastávek a kontejnerů,
aby se postup infekce co nejvíce
eliminoval. Obci se podařilo zakoupit větší množství desinfekce,
kterou bude distribuovat zdarma
občanům v množství 0,5 litru na
nemovitost v obci. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.
Nákupy
Jistě víte, že senioři mají každý
den vyhrazený dvouhodinový
časový úsek, kdy by v ideálním
případě měli chodit na nákup do
obchodu. Neznamená to však, že
by je konkrétně v obchodě v obci,
někdo mimo vyhrazený čas neobsloužil. Jedná se o doporučený
čas, aby si starší občané mohli
v klidu nakoupit a omezilo se riziko
nákazy od ostatních nakupujících.
Pokud patříte mezi starší občany a máte problémy s obstaráním
běžného nákupu nebo víte o někom takovém ve vašem okolí, kontaktujte obecní úřad.
Školní jídelna také nabízí
možnost mimořádného zajištění
obědů zejména pro starší občany.
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Bližší informace sdělí vedoucí
školní jídelny na telefonním čísle
725 913 401. Jídelna je rovněž
schopna zajistit obědy pro děti, které
navštěvují základní školu v obci.
Cena tohoto obědu je stanovena
na 66 korun za porci. Je nutné mít
dva jídlonosiče na výměnu plného
za prázdný. Jídlonosiče musí být
v taškách a musí být podepsané
(včetně tašek). Strava v jídlonosiči
se vydává v čase od 11 do 11:30
hodin na rampě u školní jídelny.
Při výdeji je nutné dodržovat hygienická pravidla včetně rozestupů.
Postup pro systém přihlašování
a odhlašování zůstává stejný.
Pomoc podnikatelům
V nelehké situaci se ocitli také
podnikatelé, kteří v mnoha případech museli z důvodu nařízení
dočasně ukončit své podnikání.
Moravskoslezský kraj spustil na
začátku dubna webovou stránku

„Rychlá rada“. Ta slouží k rychlé
orientaci v aktuální nabídce pomoci podnikajícím subjektům ze strany regionu, státu a také Evropské
unie. Je zde také možnost najít
odpovědi na nejčastěji kladené
otázky či tu svou prostřednictvím
formuláře položit.
Důležité kontakty
Obecní úřad Velká Polom
– sekretariát tel.: 553 770 228,
725 588 00;
email: sekretariat@velkapolom.cz
Dotazy ke koronaviru – tel.: 1212.
Linka je zároveň linkou první
psychické pomoci, je bezplatná a určena všem občanům.
Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové.
V případě onemocnění – tel.: 112.
V případě vážných zdravotních

problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.
Bezplatná Linka seniorů – tel.:
800 200 007 (provoz od 8 do 20
hodin). Volajícím pomůže v orientaci a nalezení správné informace,
zprostředkování kontaktu na organizace, které mohou pomoci
v místě, propojení s dobrovolníky,
sestavení krizového plánu, sdílení
jejich obav a hovoru o tom, co je trápí.
Nová telefonní linka dobrovolnické pomoci pro seniory v Moravskoslezském kraji, kteří nemají
přístup k internetu – 595 622 595.
Provozní doba je každý den
od 8 do 18 hodin, telefonisté pomohou seniorům vyhledat pomoc
dobrovolníků v našem kraji.
Linka důvěry Ostrava –
737 267 939, 596 618 908.

tel.:

Zdroj obrázku:
https://koronavirus.msk.cz/index.html

- inzerce -

Psí salon Bonika
koupání , česání , stříhání , hlídání psů
Chudejová Petra
tel. 732 775 279
e-mail: petrabony@seznam.cz
Novosvětská 206, Velká Polom 747 64

Lucie a tajemství
padajících hvězd
Namluvili

Richard Genzer, Michal Suchánek
a Klára Šumanová

nová pohádka

v programu Planetária Ostrava
Rezervace na www.planetariumostrava.cz
- inzerce -

Provoz Planetária Ostrava finančně podporuje
statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj

Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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