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ZPRAVODAJ ZDARMA VYDÁVÁ OBEC VELKÁ POLOM

Možná
přijde i Mikuláš
(Více na str. 12)

Kalendář
naší obce
na rok 2008
(Více na str. 2)

Škola PO ŠKOLE
Pomohli jsme stromům
(Více na str. 2)

(Více na str. 10)
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a to je vždy čas, kdy bývá zvykem jednak vyhodnotit měsíce uplynulé a zároveň se připravovat na
budoucí aktivity.
Rok 2007 je prvním rokem nového volebního období. Na začátku roku jsme si řekli, že s ohledem na vysoké investiční
náklady, které souvisely s dokončením všech investic okolo kulturního střediska v minulém roce, nebudeme se letos
pouštět do finančně příliš náročných akcí.
Všichni víte, že jsme dokončili Rybářkou baštu a jinak jsme se věnovali cestám. Dokončuje se stavba cyklistické stezky
Velká Polom – Kr. Pole k potěšení všech cyklistů, ale i lidí, milujících vycházky do okolí, neboť pohled z horizontu poskytuje úžasný výhled do okolí. Práce však značně komplikuje deštivé počasí, které neumožňuje v blátivém terénu vyjet
stavebním strojům do svažitého terénu. Zajistili jsme i opravu tamního kříže, který byl v minulosti poničen. Stezka je
ukončena na hranici katastru naší obce, za potokem v údolí začíná území Krásného Pole. Pan starosta ing. Výtisk nás
utvrdil, že Krásnopolští budou pokračovat ve smyslu původní dohody a vybudují úsek na svém území v příštím roce tak,
aby došlo k propojení se sítí cyklotras a cyklostezek na území Ostravy. Doufáme, že se jim tento záměr podaří. Prozatím
je přechod přes potok řešen provizorním způsobem, aby se cyklisté dostali bez úhony i do sousední obce. K této záležitosti snad už jen jedna poznámka: cyklistická stezka je určena pouze cyklistům a chodcům!
Dokončili jsme taktéž opravu části komunikací v areálu skladů na Hradské s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj.
Dotace nám byla přiznána ve výši 75% nákladů na opravu v částce 1,339 mil Kč.
Také jsme zajistili opravy nejhorších úseků našich obecních komunikací zásypem největších výtluků, děr a poškozených
úseků tryskovou metodou za cca 130 tis Kč.
Již posledně jsem Vás informovala, že jsme zadali zpracování projektové dokumentace na plánované investice, na které
chceme získat finanční prostředky z EU. Dotace na mateřskou školku z tzv. „Norských fondů“ nám nevyšla, protože
finanční prostředky nebyly v dostatečné výši a umožnily podpořit pouze omezený počet projektů. Nicméně se nevzdáváme a se společností Raven EU Advisory, a.s. hledáme další dotační možnosti v rámci programů na plánovací období
2006 – 2013.
Krátce se zmíním o lokalitě Mlýnek a „budoucím centru obce“ na místě bývalého statku. Přestože pravidelně informuji
o vývoji v této oblasti, pořád si ještě někteří naši občané myslí, že plocha bývalého statku je obecní a že bychom měli
zajišťovat některé práce, např. úklid stavební sutě, sečení trávy apod. Tento pozemek nikdy nebyl ani není majetkem obce!
Nemáme právo jakýmkoliv způsobem zasahovat do majetku cizích osob, vjíždět tam mechanismy a cokoliv provádět podle
našich představ. S majitelem pozemků komunikujeme, upozorňujeme na nedostatky, informujeme o stížnostech občanů
a snažíme se ovlivňovat některé plánované aktivity. To je maximum, co v této věci můžeme dělat. A prosím Vás, neodkládejte na cizí pozemky nepotřebné věci – není to skládka! To je zase naopak stížnost majitelů. A pokud uvidíte cizí
lidi, kteří se takto nezodpovědně chovají, zavolejte na obecní úřad nebo přímo na oddělení České Policie (553 770 228)
a poznamenejte si číslo vozu či jiný identifikační údaj. O totéž prosíme při zjištění podobného přestupku i v jiných částech obce, stále odklízíme odpad z Plesenské cesty, z příkop u cesty do Háje ve Slezsku a z dalších míst. Je nepochopitelné,
proč i v době, kdy každý platí popelnici a má možnost odložit oficiálně nebezpečný či velkoobjemový odpad ve svozový
den, vznikají černé skládky. Je to nezodpovědné a trestuhodné!

„Lidé pro nás stromy sázejí, sázejme je též.“
lidové přísloví
Dále bych Vás ráda informovala taktéž o tom, proč přestalo lokální vysílání naší televize. Naše obec byla členem Sdružení
obecních televizí (dále jen SOTV), které bylo ve smluvním vztahu se společnostmi Local TV PLUS spol. s r.o. a B PLUS
TV a.s., obě se sídlem Klimkovice, Požárnická 140.
V první polovině roku vyzvali uvedení smluvní partneři Sdružení k uzavření nové Smlouvy o provozování lokálního
televizního vysílání s neúměrně vysokými finančními nároky. Pro naši obec by částka, kterou bychom v souvislosti
s lokálním vysíláním ročně vydávali, představovala cca 200.000,- Kč. I z těchto důvodů zastupitelstvo naší obce v červnu 2007 neodsouhlasilo finanční nároky, vyplývající z nově navržené Smlouvy. V návaznosti na tento krok společnost
LOCAL TV PLUS nedala naší obci souhlas k dalšímu využívání licence a vysílání televizního programu bylo ukončeno
dnem 31. 7. 2007.
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Protože nedošlo ani při dalších jednáních k žádnému kompromisu, na zářijovém zasedání zastupitelstva obce jsme rozhodli i o zrušení členství v SOTV. Navíc obce, které přistoupily na nové smluvní podmínky, uzavíraly smlouvu na dobu
určitou pouze do 31. 12. 2007 i s ohledem na připravovanou legislativu.
Samozřejmě jsme ihned hledali náhradní řešení. Protože většina občanů má přístup na internet, uzavřeli jsme smlouvu
se společností, která zajišťuje internetové vysílání. Spolupráce bude probíhat tak, že zástupce CRTV bude přizván na
akci a z té zpracuje do několika hodin videozáznam a umístí na webové stránky: www.opavsko.tv nebo www.kr-moravskoslezsky.tv Pokud budou mít zájem složky a společenské organizace zájem o zdokumentování jimi pořádané akce,
obraťte se na nás, zajistíme přítomnost smluvního partnera.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„K tomu, aby člověk dobře viděl, ntačí mít otevřené jen oči.
K tomu je třeba otevřít i srdce.“
Cézanne
Mimořádná nabídka - Kalendář „Velká Polom“
Vážení občané, na rok 2008 připravujeme mimo jiné i vydání vlastního stolního kalendáře se záběry z naší obce. Budete
mít možnost je zakoupit v průběhu měsíce listopadu v naší veřejné knihovně v kulturním středisku a na sekretariátu
Obecního úřadu. Až budou k dispozici, vyhlásíme tuto informaci rozhlasem.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Parkování na obecních komunikacích
Vážení občané, znovu vás upozorňujeme na nutnost parkování svých vozidel na vlastních pozemcích. Blíží se zima
a s tím spojená údržba komunikací. Na každé cestě musejí být zachovány 3m v každém směru pro bezpečný průjezd
vozidel. Tato povinnost bude kontrolována ze strany České policie s možností postihu. Nezavdávejte, prosím, příčinu
ke sporům v této věci a berte ohled na ostatní účastníky silničního provozu.
Tomáš Lazecký
místostarosta obce

Anketa:

„Strom roku“

V sobotu 20 .10. 2007 jsem se zúčastnila v Brně vyhlášení vítěze ankety „Strom roku“, kterou vyhlásila Nadace Partnerství.
Jistě mnozí víte, že mezi 12 finalistů se dostala i naše lípa na hřbitově u kostela sv. Václava. Vítězem se stala Lípa ve Staré
Lysé, na 2. místě se umístila Hrušeň v Hrachovištích a na 3. místě to byla Stojanova lípa z Beňova. Mezi vítězi nejsme,
ale nevadí. Zakoupením hlasovacích archů a zasláním SMS jsme přispěli na obnovu zeleně v naší republice. Děkujeme
všem, kteří se do soutěže zapojili a přispěli na dobrou věc, tak jako bratři Ebenové. Po vyhlášení ankety následoval jejich
benefiční Koncert pro stromy. Akce se navíc zúčastnili sponzoři, zástupce Ministerstva pro životní prostředí a další
významné osobnosti.
Ludmila Bubeníková
starostka obce
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INFORMACE
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POPLATKY ZA „POPELNICE“

Jako každoročně je nekázeň v placení poplatků za systém odpadů veliká. Obecní úřad není povinen občany upozorňovat
na zaplacení poplatku. Poštovným za upomínky a následné vymáhání poplatků zbytečně ukrajujeme z rozpočtu obce.
Neplatiči ubírají z kapes nás všech.
PODZIMNÍ SVOZ ZELENĚ A SHRABKŮ
Kontejnery na zeleň a shrabky budou přistaveny na 12 míst obvyklých v obci v pátek 9. 11. 2007 a odvezeny budou
v pondělí 12. 11. 2007. Do kontejneru NEPATŘÍ VĚTVE ANI JINÝ ODPAD. Větve lze uložit na Terénní úpravy „Pískové
doly II“, cena za uložení je 50,- Kč za 1 vlečku.

PAMÁTKA ZESNULÝCH
Prožíváme období vzpomínek na naše zemřelé. Žádáme naše občany i jejich příbuzné a známé, prostě všechny, kteří přišli v těchto dnech na hřbitovy uctít památku naších blízkých zemřelých, aby odpad vhazovali do kontejnerů. Nepatří ani
za lípy a ani do prázdných sousedních hrobů. Kontejnery jsou umístěny v případě Starého hřbitova u památníku padlých
z I. světové války (ul. Osvoboditelů) a v případě Nového hřbitova před hřbitovem (ul. Plesenská).
Při této příležitosti žádáme občany, aby hlásili veškerou činnost související s hrobovým zařízením tj. uložení urny, opravy hrobových zařízení apod.. Tuto povinnost mají uloženou zákonem a Smlouvou o nájmu hrobového místa.

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Od 1. ledna příštího roku bude Obecní úřad ve Velké Polomi poskytovat občanům nové služby. Na obecním úřadě si
občané mohou vyřídit:
1. Výpis z katastru nemovitostí
2. Výpis z obchodního rejstříku
3. Výpis z živnostenského rejstříku (veřejná část)
4. Výpis z Rejstříku trestů (prostřednictvím žádosti s kolkem v hodnotě 50,- Kč).
Cena jednotlivých výpisů:
Za každou první stranu poplatek 100,- Kč, za každou další stranu poplatek 50,- Kč.
Výpis z Rejstříku trestů si budete moci vyžádat na matrice u paní Libuše Výtiskové, ostatní výpisy na hospodářsko
správním úseku u paní Pavlíny Mučkové.
Pavlína Mučková
správní oddělení OÚ
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INFORMACE
Aktuální údaje z naší matriky

Počasí nám hlásí, že je tu podzim a pomalými kroky se blíží vánoční svátky a Silvestr. Mnozí z nás začínají bilancovat,
jaký ten rok byl a co nám přinese ten příští. I my jsme sáhli po statistice, kterou si vedeme a začali jsme „bilancovat“.
Naše obec má v současné době 1640 obyvatel, z toho je 48% mužů a 52% žen. Zemřelo 9 našich spoluobčanů a narodilo
se 13 dětí. Z obce se odstěhovalo 19 obyvatel, ale přistěhovalo se 41 našich nových spoluobčanů. Nejvíce zde žije rodin s
jedním dítětem, nejméně se čtyřmi dětmi. Ekonomicky aktivních obyvatel
je větší polovina - 52%. Svobodných dam a mužů je 582, vdaných paní a ženatých pánů je 825, vdov a vdovců žije mezi
námi 131 a rozvedených občanů bydlí v obci 102.
Věkové rozložení obyvatel je následující:
ve věku 0-18 let je 295 dětí a mladistvých,
věk 19-60 let má 994 našich spoluobčanů,
nejstarších spoluobčanů ve věku 61-93 let žije v naší obci 351.
Nejstarší obyvatelkou naší obce je p. Otilie Paláčková. Nejen jí, ale i Vám všem přejeme do dalších let pevné zdraví
a spokojený život v „naší“ Velké Polomi.
Libuše Výtisková
matrikářka

„Není žádné umění být mladý, když je nám dvac čtyři l.“
Chaplin
Těšíme se na cyklostezku
Fotografické záběry Luďka Onderky na nově vznikající cyklistickou stezku
z Velké Polomi směrem na Krásné Pole.
Stavební práce již směřují do finiše. Pohled z horizontu je opradu úžasný.
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HISTORIE
Historická výročí připadající na rok 2007

1872
 Před 135 lety byla Velká Polom poprvé povýšena na městys a byly jí povoleny 2 trhy. Povýšení schválil sám tehdejší císař „c.k. rakouského mocnářství František Josef II.“ V dávnější historii se toto dělo v místech, kde se vlivem náboženského života soustřeďoval větší počet lidí (k Velké Polomi náleželo v 14. a 15. století 23 vesnic, v 19. stol. 11 vesnic). Byla zde
síť obchodů, možnost řemesel, živnostníků apod. Dále vesnice měla velmi výhodné dopravní spojení – byla křižovatkou
cest. Po druhé se stala městysem v roce 1905, při zřízení nového okresu Bílovec v roce 1896.
 Obec zakoupila věžní hodiny za 672 zlotých od firmy Ferdinand Schneider z Bruntálu. Bylo to za farářování P. Kazimíra
Tomáška a sloužily do roku 1984 (112 let). Současné hodiny byly instalovány v roce 1996 při provádění generální opravy
venkovní fasády kostela. Instalaci provedla firma ELKON Vyškov u Brna za 213 000 Kč a jsou napojeny na automatický
študgardský systém.
 Byl pořízen a zavěšen na věži kostela nový zvon „umíráček“ o váze 30 kilogramů. Jeho cena byla 170 zl. a 85 krejcarů.
Finanční částku zajistili dobrodinci.
 Byla vystavěna současná farní budova. Její zvláštnosti: dvoumansardová střecha v celém přízemí klenby (v každé
místnosti jiná – neopakující se). V současnosti probíhají jednání o jejím zařazení do seznamu nemovitých kulturních
památek.
 Vesnici i okolní region přepadl mor a nákaza. Obyvatelé ji nazvali „ožpice a těžkou střevní nemoc – moskalu!“ . Tyto
přivlekla ruská vojska. Zemřelí vojáci i obyvatelé byli pochováni do společných hrobů a dodnes tuto událost připomínají
ve vesnici ještě existující „Boží muky“ – na Kotrské a v Havírni.
 Dochovala se první zmínka o životě dechové hudby v obci. Hrála při velkolepé oslavě 25. výročí kněžství P. Kazimíra
Tomáška. Hrála mimo jiné i skladbu Kde domov můj z divadelní hry „Fidlovačka“ Josefa Kajetána Tyla a Františka
Škroupa. V této době byla v českých oblastech velmi populární – ne vsak ještě jako česká hymna.

1877
 Před 130 lety byla založena Matice opavská. Tyto instituce vznikaly po vzoru Matice české založené v roce 1831, z podnětu Františka Palackého. Dbaly o rozvoj čs. regionálního školství, opatroven, kulturního života obyvatel a jiné osvěty.
Po revolučních únorových událostech v roce 1948 byly zrušeny.
1882
 Před 125 lety se započalo s vyššími úřady dopisovat „po česku“. Tehdejší opavský hejtman Liebischer to nesl velmi
nelibě (citace ze staré obecní kroniky).
1887
 Před 120 lety byly v našem kostele vyměněny oltáře. Předchozí byly pořízeny v roce 1589 a sloužily 298 let. Současné
oltáře i s kazatelnou jsou v pseudorománském slohu. Po válečných událostech roku 1945 byl hlavní oltář v roce 1957 vyměněn za mramorový – současný. Stalo se tak za farářování P. Aloise Stratila a jeho kaplana P. Antonína Jedličky.
V Hrabyni byl vysvědcen nový kostel „Nanebevzetí Panny Marie“ tehdejším farářem P. Janem Böhmem. Hrabyně byla
vyfařena z velkopolomské farnosti v roce 1843 – před 164 lety.
1892
 Před 115 lety zahájil provoz nový pivovar Jindřicha Scholze. Svou 39 letou činnost ukončil v roce 1931 a pivovar byl
přeměněn na lihovar. V současnosti je likérkou s celoročním provozem.
Starostou obce byl v té době sedlák Viktorin Novák a prvním předsedou školské rady se stal občan – místní švec Josef
Držkovic – otec akademického malíře Valentina.
„Válcovna trub“ ve Svinově zahájila provoz, mnozí občané naší vesnice tam našli možnost zaměstnání.
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1897
 Před 110 lety byla pokryta věž kostela plechem.
 Na Úbedří (místní lokalita) byl vyměněn starý dřevěný kříž za mramorový. Tento daroval farnosti a obci tehdejší farář
P. Karel Klimkovský. V současnosti se kolem něj buduje nový úsek cyklostezky. Bude využita stará polní cesta, která byla
za budování jednotného zemědělského družstva zasypána a zkultivována v letech 1950 – 1988. Sloužila občanům naší
obce i Krásného Pole už od roku 1424.
1902
 Uplynulo 105 let od zřízení četnické stanice ve Velké Polomi. Byla k nám přeložena z Plesné. Obecní úřad z Bílovce
začal od občanů vybírat daně a různé poplatky.
1907
 Před 100 lety byl založen „Katolický lidový spolek Velká Polom a okolí". Bylo to za farářování P. Karla Klimkovického.
Později byl spolek založen ve všech farních obcích. Obsahovou náplní byla ochrana proti propagandistické kampani
náboženské ideologie, vedená stranou Sociální demokracie.
 V kostele byly nainstalovány nové varhany firmou K. Neuser z Nového Jičína. Měly dva manuály, 11 rejstříků, 5 kopul
a 8 kolektivů. Dne 9. 4. 1907 byly přezkoušeny odborným znalcem Josefem Nešverou – varhaníkem metropolitního
chrámu v Olomouci. Vyslovil se velmi pochvalně. Tehdejším varhaníkem v kostele byl Josef Prda, zároveň učitel na
zdejší škole. Staré varhany sloužily 41 let, tedy do roku 1948, kdy byly pořízeny varhany nové – současné. Staré putovaly
do Tísku.
 V průběhu roku vypukly časté požáry ve Velké Polomi, v Horní Lhotě. Zde v jediné hodině byl zničen „severní kopec“,
vyhořelo 9 čísel a 12 rodin, většinou chudých, přišlo o své přístřeší. Domky byly většinou dřevěné a kryty došky. Ve farnosti byl vytvořen pomocný výbor na obnovu a pomoc postiženým.
 V tomto roce byla také vybudována a uvedena do provozu tramvajová trať na úseku Svinov – Moravská Ostrava. Tato
sloužila i našim občanům.
1912
 Před 95 lety byly postaveny a dány do provozu nové a modernější nemocnice ve Vítkovicích, Ostravě i v Opavě.
 Starostou obce byl zvolen sedlák Josef Demel, již v třetím funkčním období. Tělovýchovná jednota Sokol uspořádala
první veřejné cvičení v zahradě hostinského Benedikta Krále na čp. 15, hostinec později patřil Blažejovi a posléze fungoval jako mateřská škola.

„Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu
míru pokaždé, když k němu přijdu.“
Shaw
1917
 Před 90 lety probíhal třetí rok 1. světové války. Naše území nebylo válečným bojištěm, ale územím, zajišťujícím v zázemí dostatek potravin a strategických potřeb i materiálu rodinám.
 Docházelo ke kontrolám potravin, byly prováděny s nasazenými bodáky na puškách. Některé rodiny své skromné
zásoby zakopávaly do země. Některé horlivé a namátkové kontroly nahlížely i do hrnců pod pokličku, zda se dodržují
bezmasé dny. Dne 20. ledna byly odvody 18 – 25 letých (ročníky 1892-1898) a ihned po rychlém výcviku byli odvedenci
zařazováni do válečného vojska. Nebylo čím topit. Do mouky se přidával výrobek ze dřeva a jetele.
1922
 Před 85 lety se stal novým lékařem MUDr. Josef Doležel (nastoupil po MUDr. Rossmanitovi) a ordinoval u nás
do roku 1924. Novým učitelem se stal místní rodák Augustin Kadula. Byl obsazen nejen jako učitel na obecné škole,
ale i živnostenské škole (v letech 1922 – 1938). Zároveň vykonával funkci obecního tajemníka a založil v Tělovýchovné
jednotě Sokol první mužský smíšený pěvecký sbor. Hrával s varhaníkem Františkem Laštůvkou (klavír) při promítání
prvních německých filmů v místním kině.
 Obec zprovoznila nové pískové doly na svém katastru v lokalitě u cesty do Chabičova – Háje.
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1927
 Před 80 lety proběhly komunální volby. Bylo odevzdáno 783 platných hlasů. Výsledky dopadly tehdy takto: 1. Sociální
demokracie, 2. Lidovci, 3. Republikáni (zemědělci), 4. Národní socialisté, 5. Občanský blok a 6. Živnostníci.
 Starostou byl zvolen místní učitel Antonín Sommer, starostoval v letech 1927 – 1938, náměstkem byl Hynek Demel.
 V obci se vyskytl břišní tyfus. Celkem onemocnělo 94 osob z toho 2 zemřely. Tato událost byla podnětem místního lékaře Artura Sommra k výstavbě obecního vodovodu. Už v roce 1920 za starostování Augustina Tešnara byly první úvahy
o vodovodu, avšak nemohly být provedeny pro neexistenci pohonného zdroje - čerpadla. Nebyla totiž ještě provedena
elektrifikace obce, jež se uskutečnila až v roce 1926.
 Místní hostinský Emilián Koláček se stále bez většího efektu pokoušel o autobusovou přepravu osob.
1932
 Před 75 lety byla ukončena výstavba vodovodu, otevřena nová skála v Sýkorníku, obci byly přidělena hájovna na
Hradské, byla založena „Československá církev husitská". Neudržela se při svém životě a po několika letech zanikla.
1937
 Před 70 lety proběhla velká oprava kostela a v Dolní Lhotě byl otevřen hřbitov.
1942
 Před 65 lety bylo otevřeno na Kotrské nové fotbalové hřiště. Proběhl zápas s Porubou s výsledkem 2:1 pro VP. Bylo to
v době německé okupace 1938 – 1945 a slavnostní čestný a první výkop provedl tehdejší starosta – „bürgermeister“ – náš
občan Karolín Martiník. Účast byla velká – 500 diváků.
 Lachnitův grunt převzal němec Rudolf Neu. Za kostelem byly rekvirovány dva zvony pro přetavení na vojenské účely.
1942
 Dne 19. 10. vyhořela celá zemědělská usedlost občana Arnošta Mušálka (dnes paní Zdeňka Gallusová) včetně tehdejší
pošty.
1947
 Před 60 lety byla vystavěna a zprovozněna nová správní a společná (současná) budova: obecní úřad, pošta a hasičská
zbrojnice.
 Bylo uzavřeno kmotrovství s městem Kladnem. Šlo o poválečnou pomoc při výstavbě obce s některými městy v našem
poničeném regionu. Město Kladno profinancovalo a svými pracovníky odborných firem obnovilo novou elektrofikaci
celé obce, zřídilo nově obecní rozhlas. Kladenští brigádníci vypomáhali na všech úsecích obce (v zemědělství, ve stavebnictví i jinde).
František Kopřiva

Vybrané dominanty obce
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ŠKOLA
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom

V letošním školním roce 2007/2008 v základní škole zasedlo do školních lavic jen o něco málo více žáků než v předcházejícím roce, a to 232. Děti se učí ve 12 třídách, z čehož je na I. stupni 5 tříd s počtem žáků 84, na II. stupni je naplněnost
vyšší, a to 148 žáků. Žáci II. stupně se učí v 7 třídách. Výuku ve škole zabezpečuje 19 pedagogických pracovníků. Další
4 správní zaměstnanci pečují o čistotu a provoz školy.
Součástí školy je školní družina s 25 žáky 1. - 4. ročníku pod vedením vychovatelky paní Gorpielové a provoz je zabezpečen jen odpoledne. Ale vycházíme vstříc i rodičům, kteří ráno před vyučováním potřebují ohlídat své dítě v době od 7.°°
hod., a to formou kroužku. Služby školní jídelny, která se nachází v budově školy, využívá cca 400 strávníků z řad školy,
ale i veřejnosti, kteří si zde mohou zakoupit oběd za 40,00 Kč. O to se stará 6 zaměstnankyň školní jídelny.
Od 1. září do všech základních škol vstoupila školská reforma, výuka žáků 1. a 6. ročníku začala probíhat podle školou
vypracovaného Školního vzdělávacího programu. Program naší školy se jmenuje „Škola pro všechny“. Snahou všech
pedagogů je, aby se naše základní škola stala místem, kde se budou žáci učit tvořivému myšlení, logickému uvažování.
Dalším úkolem je naučit žáky spolupracovat, komunikovat a být ohleduplnými a tolerantními ke svému okolí. Snahou
je, aby každý žák, který bude opouštět základní školu, mohl dovednosti a vědomosti získané v naší škole dále rozvíjet
a uplatňovat je i při rozhodování o své budoucí profesi. Žáci v ostatních ročnících, 2. – 5. a 7. – 9. ročníku, pokračují ve
výuce dle programu Základní škola.
V rámci jazykového vzdělávání nabízíme žákům 1. a 2. ročníku výuku anglického jazyka v kroužcích, od 7. ročníku si
žáci mohou přibrat německý jazyk ve volitelném předmětu. Specifické zájmy žáků se snažíme rozvíjet rozšířením výuky
ve volitelných předmětech a v disponibilních hodinách. Děti II. stupně si mohly vybrat z těchto předmětů: informatika,
cvičení z matematiky a jazyka českého, vhodné k přípravě žáků devátých tříd k přijímacím zkouškám.
I v době po vyučování se snažíme žákům poskytnout maximální nabídku aktivit nad rámec základního učebního plánu
k rozvíjení jejich zájmů, ale i smysluplnému využití volného času. Žáci mohou navštěvovat nepovinné předměty a kroužky pod vedením pedagogů školy. Koncepce výuky je podpořena projektovým vyučováním a ekologickou výchovou.
Žákům nejen 7. tříd zajišťujeme lyžařský výcvik, který jsme v letošním roce rozšířili i o výcvik snowboardový.
Z dalších připravovaných akcí tohoto školního roku jmenujme např. Malování na chodník, Možná přijde i Mikuláš, My
se školy nebojíme, Dopravní výchova, zapojení žáků do školních, okrskových a okresních kol soutěží a olympiád, plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku, spolupráce školy s Občanským sdružením rodičů při ZŠ Velká Polom, organizování školních výletů, organizování sběrových soutěží, zapojení žáků 5. a 9. ročníku do srovnávacích testů Scio, Cermat, zajištění
besed, přednášek, divadelních představení, práce s talentovanými žáky, péče o žáky s vývojovými poruchami učení.
Tím výčet činností, které proběhnou v tomto školním roce na škole, zdaleka nekončí. Pokud chcete být informováni
podrobněji, je možno nahlédnout na školní internetové stránky (www.zs.velkapolom.indos.cz), které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.
Pedagogové školy do své práce vloží svou odbornost a profesionalitu a od vás, vážení rodiče a veřejnosti, očekáváme
podporu a spolupráci v oblasti výchovné. Doufáme, že tímto společným úsilím se nám jistě podaří poskytnout žákům
naší školy základ všeobecného vzdělání, který se pro ně stane startovací čárou pro běh na dlouhou trať – životem samotným.
Tomáš Olivka
ředitel školy

Nové logo naší základní a mateřské školy
Stejně jako jsou lístky součástí stromu, tak i základní a mateřská škola
jsou součástí obce Velká Polom. Proto jsme nové logo pojali ve stylu
lístku obecního znaku lípy. Svým komentářem se zde můžete vyjádřit
k tomuto návrhu. Autorkou tohoto návrhu je asistentka pedagoga naší
školy Marie Bachurová.
Tomáš Olivka
ředitel školy

10

ŠKOLA
První projektový den a pravidelné školní sobotní akce

Začal nový školní rok a nastaly i některé novinky na naší škole – nový pan ředitel, Mgr. Tomáš Olivka, a s ním i nová
koncepce školy.
Připojili jsme se ke školám, které propagují moderní metody výuky a mezi tyto metody patří i tzv. projektové dny,
kdy žáci získávají informace k danému tématu neobvyklými způsoby. První projektový den proběhl 27. září 2007 a byl
věnován Dni jazyků. Znalost cizích jazyků dnes již chápe snad úplně každý a je nutná k poznávání nových míst, států
i měst.
Jelikož se ve Velké Polomi buduje nová cyklistická stezka, na které bude stát velký rozcestník s ukazateli do různých, více
či méně vzdálených, českých i zahraničních měst, žáci každé třídy si vzali pod svou patronaci naše i cizí město, zjišťovali
co nejvíce informací o každém z nich a následně veškeré poznatky zpracovali v ucelené, výtvarné podobě. Pro každé
město si připravili i krátký text v angličtině. „Deváťáci“ rovněž na internetu vyhledali kilometrové vzdálenosti z Velké
Polomi do jednotlivých měst a výsledky budou zaznamenány na již zmíněném světovém směrníku.
Další projektový den je naplánován na 13. listopad 2007 a bude věnován nestárnoucímu tématu – zdraví. Ve zbývajících
dvou projektových dnech se budou děti věnovat také například tématu ochrany za mimořádných situací.
Nejen projektovými dny žije naše škola. Snažíme se děti zaujmout i při využití jejich volného času. Ke sportovnímu a
keramickému kroužku, které mají již svou tradici, přibyl i kroužek literární, jehož cílem je vydávání školního časopisu.
Časopis se představí pod názvem „Stonožka“ a kromě stránek sportovních, kulturních a literárních, složených z nejlepších prací našich žáků, bude obsahovat také stránky cizojazyčné, a to především v angličtině.
Škola také bude pořádat pravidelně jednou za měsíc sobotní akce pro děti. Zářijová sobota proběhla ve znamení typické
dětské podzimní zábavy - pouštění draků. Sdružení rodičů při naší škole a paní učitelky 1. stupně zorganizovaly pro děti
„drakiádu“. Výsledky a fotografie z této povedené akce si můžete prohlédnout na internetových stránkách školy.
Barbora Rohelová
učitelka

Věnujeme se dětem před vyučováním, při vyučování, po vyučování i o sobotách
Učitelé naší školy nabízejí podle svých možností smysluplnou zábavu dětem i v době mimo vyučování.
Kroužek Ranní ptáče je určen dětem, které přicházejí do školy krátce po sedmé hodině ranní. Každý den na ně čeká paní
Marie Bachurová, pedagogická asistentka, a věnuje se s nimi různým výtvarným činnostem.
V kroužku Hravá angličtina učí Mgr. Marcela Strnadová své prvňáčky, kteří ještě neumí číst ani psát, hravě anglicky.
Mgr. Denisa Thiemlová připravuje v kroužku Angličtiny žáčky druhé třídy na to, až se ve třetí třídě stane angličtina jejich
povinným vyučovacím předmětem.
Moderní je sportovat. Fyzické práce v bytě i v domě i okolo domu ubývá, tělo potřebuje pohyb. Ti, kteří to takto cítí,
chodí pravidelně s učitelem tělocviku, Mgr. Janem Šrajerem, do tělocvičny a hrají si tam podle sportovních pravidel ve
Sportovních hrách.
Škola vlastní keramickou pec. Učitelé se vyškolili v její obsluze, a tak Mgr. Naděžda Branžovská, Mgr. Gabriela Vrťová
a paní vychovatelka Magdalena Gorpielová ve dvou Keramických kroužcích pro menší i větší děti vyrábějí k různým příležitostem nebo pouze pro potěchu srdce i oka drobné keramické předměty. Možná, že mnohý absolvent tohoto kroužku
rozšíří v budoucnu řady nadšených velkopolomských výtvarníků.
Zájmům a potřebám žáků vycházejí vstříc i dva další kroužky, které vede paní Magdalena Gorpielová a které jsou určeny
žákům 1. stupně – Sportovní a míčové hry a Výtvarné a pracovní činnosti.
Novináři sledují a komentují dění okolo nás. Naší školní žurnalisté pozorují své nejbližší okolí, scházejí se v počítačové
učebně a pod vedením paní učitelky Barbory Rohelové připravují školní časopis. Jsme zvědaví, jak se jim první Stonožka
povede.
Stojí zato, věnovat se dětem v jejich volném čase. Čas ukáže, že zabývat se smysluplnými činnostmi posílí psychiku
a pomůže připravit pro život nejen v dospělosti.
Zdenka Kordasová
výchovná poradkyně
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ŠKOLA
Drakiáda

Dne 22. 9. uspořádala ZŠ Velká Polom ve spolupráci se sdružením rodičů „drakiádu“. Krásné slunečné počasí, vítr i dobrá nálada, to vše přispělo k tomu, že na obloze lítalo více než 30 krásných draků.
U vodojemu se sešla spousta dětí, rodičů i prarodičů. Soutěžilo se o nejlepšího létavce a originálně vyrobeného draka.
A výsledky?
V kategorii o nejlepšího létavce zvítězili se svým drakem Jakub Franek, Matěj a Jakub Olivkovi a Barbora Hošková.
Nejoriginálnějšího draka vymysleli Lukáš Kaluža, Max a Zora Demlovi a Anička Hablawetzová.
Bylo to opravdu povedené sobotní odpoledne.
Všem děkujeme za účast a poděkování zaslouží zvláště šikovní rodiče, kteří pomáhali vyrobit draka doma.
Doufáme, že stejně velká účast i spokojenost bude i na dalších akcích pořádaných školou.
Marcela Strnadová
učitelka

MOŽNÁ PŘÍJDE I MIKULÁŠ
Na sobotu 1. prosince chystáme sportovně společenskou celodenní akci Možná přijde i Mikuláš, kterou odstartuje
dopolední turnaj ve florbale, pokračovat bude odpolední soutěží ve skoku vysokém a na závěr se všichni pobaví na diskotéce rádia Kiss Morava.
Jakákoli materiální, finanční či osobní pomoc na této akci je vítána.
Tomáš Olivka
ředitel školy

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ VELKÁ POLOM
Při naší základní škole pracuje občanské sdružení rodičů. Základním cílem a náplní činnosti sdružení je organizovat
zábavné, sportovní a jiné mimořádné akce pro děti. V rámci možností sdružení rodičů podporuje projekty pro rozvoj
a zkvalitnění prostředí a materiálního vybavení školy.
V současné době pracuje ve výboru Občanského sdružení rodičů při Základní škole Velká Polom 15 členů: Barbora
Kolečkářová, Anna Hrubá, Jana Brázdová, Jana Hrbáčová, Petra Kulhavá, Dagmar Benediktová, Milada Slivková,
Dáša Kubánková, Helena Marťanová, Vladimíra Biolková, Kristýna Kadrliaková, Miroslava Pravdová, Robert Kaluža,
Gabriela Neuwirtová, Gabriela Hablawetzová.
Anna Hrubá
učitelka
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ŠKOLA
Naše mateřská škola

Žijeme v době s vysokým tempem a jsme zahlceni každodenními starostmi, a tak často nenacházíme čas zastavit se
a „setkávat se“ se svými dětmi nebo si ho neumíme najít. Odkládáme je k televizorům, počítačům a až příliš využíváme
k jejich výchově techniku.
Pro malé dítě i pro dospělého člověka je setkávání s druhými lidmi nepostradatelnou nutností pro rozvoj vlastního já.
Dítě však více než dospělý potřebuje setkávání s reálným světem, potřebuje smyslovou zkušenost naplněnou osobním
prožitkem. Bez ní je v roli pouhého pozorovatele a nesměřuje k roli účastníka.
V naší mateřské škole vytváříme projekty, v nichž se snažíme děti zaujmout, vtáhnout do dění, aby ony samy byly aktéry, aby nejen viděly a slyšely, ale také „ochutnaly, osahaly si, očichaly“, zkrátka vnímaly všemi smysly a vše prožívaly.
Život v naší vesnici nám to umožňuje téměř ve všech oblastech. Snažíme se přicházet s rozličnými nápady, náměty
a neustále vymýšlíme, jak učit hravou a zábavnou formou. K základnímu vzdělání o společnosti, o přírodě a jejich zákonitostech také patří jisté povědomí o zvycích, obyčejích a tradicích, které učíme děti vnímat všemi smysly.
Náš celoroční motivační projekt se jmenuje:
Objevujeme svět se Střípkem a Chytrolínkou
Na pestrém programu pracují všechny učitelky v těsné spolupráci s výborem Občanského sdružení rodičů při MŠ Velká
Polom a pokud mohu hodnotit jejich práci, tak jedině výborně.
Mateřskou školu letos navštěvuje 48 dětí a zájem rodičů o umístění v MŠ převyšuje naši kapacitu. Nemohli jsme, stejně
jako v loňském roce, vyhovět všem rodičům, avšak věříme, že se situace brzy změní.
Do tohoto školního roku jsme připravily několik projektů, ze kterých se těší velkému zájmu akce pořádaná už třetí rok
pod názvem „Uspávání broučků “. Letos jsme akci nazvaly „Než zamrzne rybníček“ a děti uspávají k zimnímu spánku
nejen broučky, ale také ostatní zvířátka a rybičky. V předvánočním čase připravujeme Mikulášskou besídku, kde se děti
předvedou se svými písničkami, básněmi a scénkami a bude tam i Mikuláš, čert a anděl. Nezapomínáme ani na maminky, které se přijdou pobavit na náš tradiční “Večer pro ženu “. Za dětmi přijíždějí herci s loutkami a také děti jezdí do
divadel v Porubě a Ostravě. Připravujeme na únor tradiční Maškarní rej, následuje Svátek matek, zájezdy do Planetária,
ZOO Ostrava a návštěva Dopravního hřiště na MŠ Ukrajinská v Porubě. Každý rok jezdíme s dětmi na výlet předškoláků, který byl vloni obohacen o táborák, opékání špekáčků a děti s rodiči nakonec přespali ve stanech a ráno společně
posnídali. V takových akcích budeme určitě pokračovat i v tomto školním roce. Velice pěknou akcí je Den dětí na naší
školní zahradě za velké účasti rodičů a dětí a také slavnostní rozloučení s předškoláky, které pořádáme v Kulturním
středisku za účasti rodičů a čestných hostů. Velice pěkné je vítání nových občánků obce, na kterém starší děti několikrát
ročně přednášejí.
Máme velmi dobrou spolupráci s rybáři, hasiči, policií, myslivci a také s paní knihovnicí, která pro nás pořádá velice
pěkné povídání o knihách. Každý rok těsně spolupracujeme s prvním stupněm ZŠ ve Velké Polomi a také s MŠ v Horní
Lhotě. Naše MŠ rovněž nabízí plavecký kurz a gymnastiku, vedenou zkušenými trenérkami z Opavy.
V jednom článku se nedají vypsat všechny akce, které ještě pro děti děláme, ale snažíme se, aby se dětem v naší malé
školičce líbilo a rodiče byli v práci klidní a spokojení.
Eva Válková
vedoucí učitelka
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SPORT
Jezdecká sezóna 2007

Máme tady podzim a s ním také ukončení jezdecké sezóny. Vzhledem k letošní teplé zimě mohlo přÍpravné období na
jezdeckou sezónu 2007 probíhat už od začátku ledna a my jsme tak mohli hned počátkem jara zahájit účast na závodech.
Jezdeckou sezónu 2007 jsme již tak trošku tradičně zahájili ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to 10. 3. 07 na Poháru žen.
Poté jsme se zúčastnili dalších 25 závodů na různých kolbištích Moravskoslezského kraje.
Za zmínku stojí účast našich juniorů na celorepublikově uznávaných závodech jako jsou např. Májová cena konána
ve Frenštátě pod Radhoštěm, VC Opavy, VC Ostravy, závody ve Frýdku-Místku tzv. Bezručův pohár anebo Memoriál
Ericha Režnara v Opavě – Kateřinkách.
Nejvíce bych však vyzdvihla reprezentaci klubu juniory Jakubem Ludvíkem, Michaelou Bendovou, Danielou Solkovou
a Nikolou Stračánkovou se svými koňmi jak na běžných závodech tak na oblastním mistrovství, ale především bych
zdůraznila účast na MČR. I na těchto oblastních a celostátních závodech zaznamenali naši mladí bojovníci úspěch. Na
Oblastním mistrovství skončili ve skupině družstev na 2. místě a na MČR obsadili krásnou 3. příčku ve stejné kategorii
jako na OM.
Jak už je ve Velké Polomi zvykem, také letos jsme uspořádali dvoje závody a to Jarní přátelské závody 5. 5. 07 a tradiční
podzimní Velkopolomský pohár 1. 9. 07. Zářijový pohár jsme zhodnotili jako nejúspěšnější závod v posledních letech,
který byl námi organizován. Závodu se zúčastnilo celkem 13 jezdců z řad klubu, a to ve všech kategoriích, tzn. dětí, juniorů i seniorů. Závodilo se na výškách od 100 (Z) až do 130 cm (S**). Ve všech stupních jsme měli úspěch a naši jezdci
zabírali přední příčky výsledkových listin.
Tyto závody můžeme uspořádat díky podpoře sponzorů, a touto cestou bychom jim chtěli poděkovat.
V celé sezóně se závodů účastnilo 13 jezdců ve všech kategoriích. Zúčastnili jsme se také pěti veřejných treningů pro
bezlicenční jezdce, aby si i naši méně zkušení členové klubu vyzkoušeli skvělou atmosféru závodů.
V letošní sezóně také jedna dívka úspěšně absolvovala Zkoušky základního výcviku jezdce a zařadila se tak do řad oficiálních závodníků.
Na celé letošní sezóně se podílelo okolo čtyřiceti aktivně působících členů klubu.
Abychom odměnili všechny naše vynaložené síly, tak jsme v rámci říjnového jezdeckého dne oslavili zakončení sezóny
pro členy klubu, s tím, že se těšíme snad na ještě úspěšnější jezdeckou sezónu 2008.
Renata Drastichová
Jezdecký oddíl Velká Polom

Obec Velká Polom připravuje nové internetové stránky obce
Protože bychom rádi zveřejnili kontakty na všechny velkopolomské zájmové organizace a spolky, chceme touto cestou
požádat všechny spolky a organizace ve Velké Polomi, aby sdělily jméno osoby, která daný spolek či organizaci zastupuje, kontakt a příp. www. stránky či e-mailovou adresu. V případě, že nejste majiteli www. stránek, napište také stručný
obsah své činnosti a termíny Vašich setkání. Požadované informace zasílejte, laskavě, na adresu obecního úřadu nebo
e-mailem: spravni@velkapolom.cz. Děkujeme.
Pavlína Mučková
správní oddělení OÚ
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POZVÁNKY

V dnní usphané době si musí člověk najít občas i prostor
k zastavení a spočinutí, k tomu, aby si nhal osvěžit a pohladit
svou duši a našel tak optimismus a sílu pro dlouhé zimní very.
Zveme Vás na

PODVEČER PRO SENIORY
v sobotu 1. 12. 2007 v 16. hodin
v sále Sokolovny ve Velké Polomi
Přijďte shlédnout hudební operetní pořad

„Lem svem hudby v Evropě“,
který pro Vás připravila umělecká agentura J. Krpce.
Pak bude následovat posezení u kávy
a k poslechu a tanci zahraje známé melodie

Z. Furmánek.
Redakční
Tisk:

rada a jazykové korektury: Ludmila Bubeníková, Renáta DrozdkováFoto titulní stránka: Luděk Onderka
Duotisk–Pavel Válek http://www.velkapolom.czSvé příspěvky posílejte na: renatadrozdkova@seznam.cz
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