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NÁŠ
Vážení občané,
za pár dnů tady bude vánoční čas, nádherné období, většinou
naplněné láskou a štěstím. Za celé zastupitelstvo i všechny zaměstnance obce Vám všem přeji, abyste tyto dny strávili se svými
blízkými, kamarády či přáteli v klidu a pohodě, abyste vstoupili do
dalšího roku plni naděje a optimismu.
Rok 2018 bude pro nás významný, možno říci jubilejní. Společně
oslavíme 730. výročí první písemné zmínky o obci a také 130. výročí

narození našeho významného rodáka, akademického malíře Valentina Držkovice. Je přesně o šest set let mladší. Za svého života daroval své rodné obci třicet svých obrazů, následně od jeho neteře, u které
dožil poslední léta, převzala obec do opatrování jeho hrob a získala
také celou jeho pozůstalost. Na duben připravujeme výstavu jeho díla
a ostatních zajímavých dokumentů.
Máme co slavit – nejen výročí, ale i to, že se nám tady žije dobře,
že máme vše, co potřebujeme k životu, že se nám daří postupně
modernizovat obecní objekty i veřejný prostor.
Co dalšího nás čeká v příštím roce?
Z hlediska plánovaných investic se nechceme pouštět do příliš
náročných aktivit, protože nevíme, zda a kdy začneme řešit kanalizaci
– to pak nezbudou žádné rezervy ani finanční ani lidské na řešení čehokoliv jiného. V plánu máme „oživení“ dětských hřišť u mateřských školek a nějaké aktivity v oblasti zeleně. Chceme vyměnit
kotle ve větších obecních budovách, abychom šetřili provozní výdaje,
uvažujeme o zahájení prací na přípravě projektové dokumentace na
bezbariérové zpřístupnění objektu obecního úřadu, ale také na rekonstrukci objektu čp. 15 a jeho nejbližšího okolí (studii máme zpracovanou). Rekonstrukci budou vyžadovat i obecní rozhlas a veřejné
osvětlení. Také bychom rádi postupně opravili i další objekty v podnikatelském areálu v ulici Hradská. Takže nakonec zas tak málo toho
asi nebude.
Uvidíme, jak se nám bude dařit jednotlivé kroky zvládat. Alespoň připravíme projekty budoucímu zastupitelstvu obce v novém období,

protože rok 2018 bude také rokem volebním. V lednu budeme volit prezidenta
republiky a zřejmě v říjnu proběhnou
volby komunální.
Vánoční strom
Ještě se krátce vrátím k sobotě 25.
listopadu, kdy jsme se sešli v hojném
počtu na naší nové návsi, rozsvítili světýlka nejen na vánočním
stromu, který spolu s námi
ozdobily děti z naší základní
školy, ale i na knihovně. V této
krásné
a velmi přátelské atKlidné a pokojné Vánoce
mosféře jsme si poslechli pěa úspěšný příští rok vecký sbor Paprsek a zazpívali
koledy s naší country kapelou
C&W OK Band. Drobné upomínkové předměty, adventní
věnečky, sladkosti, horký punč
a grog nabízeli skauti, zvěřinové klobásy přichystali naši
myslivci. Děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli
Ing. Ludmila Bubeníková,
s
touto příjemnou společenstarostka obce Velká Polom
skou událostí.
Ing. Emil Chudoba,
místostarosta obce Velká Polom
Přeji Vám ještě jednou hezké
Vánoce, pohodový rok 2018
a šťastnou ruku u voleb.
Ing. Ludmila Bubeníková,
starostka obce

Vánoční přání
Už ze slova Vánoce vychází kouzlo, které si podmaňuje lidská
srdce. I lidé bez vyhraněné víry, pro které betlémský příběh nemá
hlubší obsah, slaví vánoční svátky a uvažují, kam by mohli vyslat nějaký paprsek radosti. Jako by navzdory chladné roční době o Vánocích procházel celou zemí teplý proud lásky. Vánoce jsou svátky lásky
a radosti. To je přes všechnu profanaci reklam hvězda, za kterou se
lidé snaží jít.
Pro křesťana však vede hvězda dál než k rozsvícenému stromečku
a bohatému stolu. Vede až k jeslím s dítětem, které přináší pokoj.
Pokoj s Bohem, pokoj mezi lidmi, pokoj se sebou samým v sobě
samém. A takový pokoj Vám všem o letošních svátcích i v novém
roce 2018 upřímně přeji.

P. Radek Drobisz
Všechny Vás zveme V PÁTEK 22. PROSINCE 2017
do kostela sv. Václava na Adventní koncert v režii
umělecké agentury O.K. ART WAY O. Kolovrata.
ZAČÁTEK JE V 16 HODIN. Přijďte se potěšit krásnými písněmi a prožít předvánoční čas společně
s ostatními při tomto kulturním zážitku.

ČÍM VÍCE DÁRKŮ O VÁNOCÍCH, TÍM VÍCE RADOSTI?
Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské
radosti. Dětem přirozeně dělají radost
dárky. Někdy ale podlehneme představě,
že platí jakási přímá úměra: čím více dárků,
tím více radosti. Není tomu ale tak!
Dárek není jen ona věc, která se dává
a která má určitou peněžní hodnotu. Dárek
je především osobní poselství, které říká
“mám tě rád“. A něco takového se penězi
vyjádřit nedá. V dárku – pokud je myšlen
upřímně – dáváme totiž sami sebe. A to je
velká, slavná věc, kterou bychom měli
o Vánocích zažít.
Je před námi příležitost dát dětem
dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme rádi
nejen je, ale že se máme rádi i my dospělí
kolem dokola. A není vůbec od věci, když
třeba při štědrovečerní večeři vyhradíme
chvíli, kdy všichni společně vzpomínáme na

ty, kdo nějak patří do okruhu naší lásky,
přízně, sympatií, a když děti v tomto vzpomínání mají své významné slovo. Takovýto
dárek citové jistoty v rodinném společenství se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne,
nezapomene.
Říká se také, že o Vánocích se otvírají
lidská srdce. Ano, je tomu tak – co to však
znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají
najevo a nestydí se za ni. Je to také velká
příležitost k odpuštění a k usmíření všude
tam, kde došlo k nedorozumění nebo hořkostem.
Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy nebývalá příležitost, aby také
mohly více dávat. Aby samy mohly zakoušet radost a uspokojení z toho, že mohou
někoho obdarovat a působit radost. Je tu

jedinečná příležitost učit děti, jak překonávat své osobní sobectví. Prostě někomu
druhému udělat něco dobrého z vděčnosti
za to, co jsme sami z lásky a bez zásluh
přijali. Je to příležitost učit děti překonávat
sobectví osobní, rodinné, skupinové, národní...
Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních svíček a dětských očí bychom neměli na něco
zapomenout – o Vánocích se po celém
světě slaví narození Ježíše Krista. Tehdy
před dvěma tisíci lety vstoupilo do lidských
dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného – jako výzva celému lidstvu. Též
naše letošní Vánoce by měly být něčím
vzácným, zvláštním, byť se v našem životě
opakují už kdoví po kolikáté.
o. Radek Drobisz

Největší stavební akce ve farnosti Velká Polom v tomto roce

Dokončení generální opravy varhan v kostele svatého Václava
Píšťalové varhany ve farním kostele svatého Václava ve Velké
Polomi byly pořízeny zásluhou zdejšího varhaníka Františka Laštůvky v roce 1948, protože staré varhany byly značně poškozeny

Laštůvka. Staré varhany byly prodány za 55 tis. Kč do Tísku u Bílovce
a z této částky bylo financováno rozšíření kůru a nový vchod na kůr
ze schodiště. Nové varhany s opusovým číslem 3059 byly posvěceny 3. října 1948 panem děkanem Aloisem Gecem, odpoledne pak
proběhl duchovní koncert.
Varhany mají dva manuály, pedál a 20 znějících rejstříků (8 rejstříků v I. manuálu, 8 rejstříků ve II. manuálu a 4 rejstříky v pedálu).
Kromě toho jsou varhany vybaveny spojkami (superspojky na manuálech, spojky z II. manuálu na I. manuál a spojky z obou manuálů
do pedálu), crescendovým válcem a žaluzií pro II. manuál.

během II. světové války. Pan Laštůvka jako tajemník obce organizoval sbírky pro pomoc válkou poškozené obci a vymínil si, že 10% ze
zisku těchto sbírek bude věnováno na opravu varhan. Nakonec sbírky
vynesly tolik, že mohly být pořízeny varhany nové. Stavby nových varhan se ujala krnovská firma Rieger za cenu 359 tis. Kč, dispozici
(soubor rejstříkových hlasů pro jednotlivé stroje) navrhl František

Varhany sloužily svému účelu bez větších problémů a oprav asi
šedesát let, ale po prohlídce nástroje diecézním organologem Bc.
Jiřím Krátkým v roce 2009 byla doporučena celková oprava nástroje.
Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v roce 2015, kdy byla vybrána firma pana Petra Strakoše a Ing. Petra Bernáta. Generální
oprava varhan proběhla v roce 2016. Letos v měsících květnu a červnu pan Jaroslav Tománek provedl natěračské práce částí varhan,
dveří, zárubní, podlahy, skříňky a lavic. Varhany tedy vypadají jako
nové. Veřejnost si je mohla důkladně prohlédnout u příležitosti oslavy
patrona naší farnosti Velká Polom v rámci Slavnosti sv. Václava dne
28. září v odpoledních hodinách.
o. Radek Drobisz

Plán akcí farnosti do konce roku 2017
Modlitba u adventního věnce: Dolní Lhota, každá sobota večer v 17:00 hod.
V pondělí 25. 12. Živý Betlém – Hledání Ježíška v Dolní Lhotě,
sraz v 16:00 u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě.
Kostel

Půlnoční
24.12.

Narození Páně
25.12.

Svatý Štěpán
26.12.

Silvestr
31.12.

Nový rok
1.1.2018

Velká Polom
Dolní Lhota

21:00
15:00
(rodiny s dětmi)

10:00

10:00

10:00 a 16:00

10:00

8:30

8:30

8:30
7:00

8:30
7:00

Horní Lhota
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OBNOVA KAPLE V HÁJKU

Na Ministerstvo zemědělství ČR jsme letos podali žádost
o opravu kaple v Hájku ve Velké Polomi. V soutěži jsme uspěli.
Projekt, který vytvořil Ladislav Lazecký, byl zpracován tak skvěle, že nám byla dotace udělena. Také Obec Velká
Polom nechala provést zpevněnou přístupovou cestu ke kapličce v Hájku a terénní úpravy a přispěla nemalou částkou. Zbytek nákladů na opravu bude hrazen z prostředků naší farnosti. Zakázku vysoutěžila a zhotovitelem se stala firma Držík s.r.o. z Ostravy Vítkovic. Interiér kaple vybavíme mobiliářem z kaple sv. Andělů
strážných z Ostravy Pustkovce, která ji pro naši farnost poskytla dle darovací smlouvy zdarma (za odvoz). Práce
byly provedeny do konce listopadu tohoto roku. Kaple by měla být znovu posvěcena na jaře příštího roku.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování za dary na opravy patří zastupitelstvu obce Velká Polom v čele s paní starostkou Ing. Ludmilou Bubeníkovou. Bez těchto darů by nemohla proběhnout generální oprava varhan ani oprava kaple Panny Marie
v Hájku v takovém rozsahu a tak kvalitně. Doufám, že i nadále zůstane zastupitelstvo obce nakloněno k opravám kulturních památek v naší obci. Je to dědictví našich otců, o které je třeba neustále pečovat a zvelebovat
je. Chtěl bych také poděkovat za dary na opravu všem farníkům, skautům, také za brigády v kostele a v okolí fary,
kdy v čele s paní Marií Hahnovou odpracovali zcela zdarma neskutečné množství brigádnických hodin. Děkuji
také panu varhaníkovi Ing. Vladimíru Pavlíkovi za dohled nad opravami varhan a obětavou službu varhaníka. V minulých letech se významně podílel na vydání publikací, které budou sloužit varhaníkům a sborům v celé ČR.
P. Mgr. Radek Drobisz, farář

VÝJIMEČNÁ POLOMSKÁ SETKÁNÍ

Událostí, se kterou se nesetkáváme na obecním úřadě tak často, byla zlatá
svatba manželů Bojnanských. Již je tomu 50 let, co učinili nejzávažnější rozhodnutí
svého života – rozhodli se kráčet životem společně. Jistě mají za sebou velkou
školu života a společným úsilím, láskou a tolerancí překonali nejednu překážku. Ať
jsou i další léta naplněna vzájemným porozuměním a společnou radostí.
Na konci listopadu
navrhla paní starostka
naší mateřské škole vstoupit do environmentálního projektu Přírodní
zahrada.
Zpočátku nás projekt, který by měl vznikat na zahradě ZŠ a MŠ
v naší obci, trochu zaskočil. Když jsme se však začaly o projekt více zajímat a popovídaly si společně s Mgr. Lenkou Martínkovou, koordinátorkou EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) v naší
základní škole, řekly jsme si, že je to vlastně dobrý nápad.
Rozhodly jsme se, že se do toho pustíme. Shodly jsme se, že projekt bude zajímavý, ale hlavně přínosný, a to jak pro děti předškolního
věku, tak pro děti ze základní školy. Děti budou mít možnost si o přírodě nejen povídat, ale také se aktivně podílet na její údržbě a vytvářet si tak od útlého dětství kladný vztah k přírodě.
Jako první se chopily práce naše děti. Paní učitelky si s dětmi popovídaly o tom, jak by si vlastně naši zahradu představovaly, co by tam
chtěly mít, co by se jim líbilo. Děti potom své sny a návrhy přenesly na
papír. Vznikla tak krásná koláž dětských prací, které jsme společně
s dalšími požadovanými úkoly zaslali na patřičná místa.
Doufáme, že nám zahrádka v přírodním stylu se spoustou nových
herních prvků a zákoutí bude schválena. Rádi bychom zahradu využívali ke vzdělávacím, relaxačním a sportovním účelům.

VYJDE

NÁM TO?

Mezi výjimečné okamžiky letošního roku bezesporu patřily 99. narozeniny paní Marie Trojkové, která
je nejstarší občankou naší obce. Paní Trojková je na
svůj věk stále vitální a může se těšit ze společnosti
svých blízkých.
Lucie Divišová, referentka OÚ

Budeme moc rádi, pokud se zapojí i rodiče našich dětí a pomohou
nám při její výstavbě a následně také při údržbě. Přivítáme pomoc každého dobrovolníka. Odměnou nám potom budou společně strávené
chvíle na dalších akcích na naší nové a krásné zahradě.
Bc. Michaela Rychlá
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SVOZ

NÁDOB NA ODPADY V ROCE

Vývoz nádob na směsný komunální odpad
SUDÝ týden V PONDĚLÍ
levá strana od ul. Opavská (1xtýdně, 1x14 dní)
ve směru na Dolní Lhotu
LICHÝ týden V PONDĚLÍ
pravá strana od ul. Opavská (1xtýdně, 1x14 dní)
ve směru na Háj ve Slezsku
Svoz nádob s vývozem 1 x měsíčně
– vždy 1. LICHÝ týden v měsíci.

2018

Připadne-li svoz odpadu na den,
který je dnem svátečním, svoz se
nemění. Výjimkou je pondělí
1. ledna 2018 – svoz se přesunuje
na úterý 2. ledna.
Vývoz BIO nádob – POZOR
ZMĚNA!!!
LICHÝ týden VE STŘEDU.
Začínáme 11.4.2018 a končíme
21.11.2018.
Ing. Pavlína Mučková

Kolik měla Velká Polom obyvatel v roce 2017?
Na sklonku roku většina z nás bilancuje, jaký byl uplynulý ka- předpisů, jsou nám známy vždy k 1. lednu kalendářního roku.
Počty obyvatel Velké Polomi v roce
2017
lendářní rok. A jaký byl z pohledu vývoje počtu obyvatel obce Velká
Od ledna do konce listopadu 2017 se v naší obci narodilo 11
Polom? Tabulka znázorňuje, jak se měnil počet občanů ČR, přihlášených k trvalému pobytu v naší obci v jednotlivých čtvrtletích.
Počty cizinců, kteří mají povolen pobyt podle zvláštních právních

Jubilanti se příjemně bavili
V sobotu 2. prosince 2017 se v sokolovně uskutečnilo setkání
jubilantů letošního roku. Pozvání obdrželi ti, kteří v letošním roce oslavili 70, 75, 80, 85, 90 a více let.
Do sokolovny přišlo 37 jubilantů, někteří v doprovodu svých blízkých. Pěvecký sbor Paprsek potěšil oslavence koledami a s pořa-
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miminek, přistěhovalo se k nám 47 a odstěhovalo 37 občanů. Bohužel jsme se navždy rozloučili se 16 spoluobčany.
Lucie Divišová, referentka OÚ

dem „Žena – nejen jedna báseň“ se představila Umělecká agentura
O.K. ART WAY z Bohučovic.
Jubilanti obdrželi dárkový balíček, kytičku a pro všechny bylo připraveno občerstvení. Z úst některých oslavenců zaznělo, že „se jim
moc nechtělo, ale jsou rádi, že přišli“. Věřím, že se tato, u nás nová,
tradice ujme a budeme se s jubilanty setkávat každoročně.
Lucie Divišová, referentka OÚ

PARKOVÁNÍ VOZIDEL NA CHODNÍCÍCH
A KOMUNIKACÍCH V OBCI
A ZIMNÍ ÚDRŽBA
Vážení spoluobčané, každým
rokem v posledním čísle obecního
zpravodaje Vás oslovuji článkem k problematice parkování vozidel na chodnících a komunikacích v naší obci. Snažím se v něm vám

všem přiblížit problémy, které nastávají zejména při zimní údržbě. Znovu připomínám,
že chodníky byly vybudovány především
pro zvýšení bezpečnosti občanů a ne
jako odstavné plochy pro vozidla.
Zimní údržbu státní komunikace a kraj-

ských silnic v obci zajišťuje Správa silnic
MSK, jedná se konkrétně o ulice Opavská,
9. května a Osvoboditelů.
Zimní údržbu místních komunikací, celého podnikatelského areálu v ulici Hradská
(bývalé sklady CO) a cesty do Čertova
mlýna provádí již řadu let pan Jindřich Hrbáč
a spol., posyp a případné solení místních komunikací máme zajištěny
přes firmu pana Aleše Hrbáče, o úklid chodníků
v obci se starají pomocí
drobné mechanizace pracovníci obecní čety.
Nejedná se přitom
vůbec o žádné malé plochy,
navíc se nacházejí ve členitém terénu.
Pro vaši představu uvá-

dím pár technických údajů.
- jen délka samotných chodníků v obci
přesahuje 5 km a jejich plocha je větší než
8 000 m2,
- délka místních a účelových komunikací
v obci (bez ulic Opavská, 9. května a Osvoboditelů) dosahuje délky téměř 12 km s celkovou plochou cca
60 000 m2,
- plocha parkovišť
a odstavných ploch v obci
představuje dalších cca
7 000 m2.
Samozřejmě tak velké
plochy na rozloze celé
obce nelze uklidit a ošetřit ihned, když začne sněžit. Je stanoveno pořadí
úklidu od nejfrekventovanějších míst po ty
méně frekventované. Rovněž časový nástup
firem na úklidy komunikací je ovlivněn dostupností konkrétní příslušné techniky, posypových materiálů i patřičné obsluhy.
A nakonec nastane komplikace s nevhodně zaparkovaným vozidlem, které neumožní úklidové práce
realizovat, neboť hrozí
poškození samotného
vozidla. Jaké je v dané
situaci nejlepší řešení?
Riskovat
poškození
špatně zaparkovaného
vozidla nebo neodklízet
daný úsek? Zkuste si
odpovědět sami, čemu
byste dali přednost, aby
nebylo naplněno to
známé přísloví – za dobrotu, na žebrotu! My máme zcela jasno.Takové úseky se prostě nebudou ošetřovat,
následky ponesou majitelé těchto vozidel.
Tolik na vysvětlenou vám všem, kteří urgujete okamžité uklízení ve vaší lokalitě při prvních vločkách sněhu. Snad pochopíte, že při
tak rozsáhlém území a plochách a někdy bohužel i zbytečných komplikacích nelze být

vždy všude a nejlépe ihned. Najdou se dokonce i takoví jedinci, kteří okamžitý úklid
sněhu vyžadují ne zrovna slušným způsobem, dokonce i výhrůžkami.
Jedná se o práci náročnou, zodpovědnou

a v nelehkých podmínkách, často komplikovanou právě ještě nezodpovědným chováním
některých občanů, kteří parkováním svých
vozidel porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích.
Proto opětovně žádáme všechny občany,

aby k parkování svých vozidel využívali především své vlastní pozemky. Zaparkovaná
vozidla na chodnících a místních komunikacích v obci zejména v tomto zimním období
výrazně komplikují bezproblémové čištění od
sněhu. Hned první letošní sněhová nadílka
ve čtvrtek 30. listopadu odhalila tento neduh
v plném rozsahu – viz foto. Málokdo z těchto
nezodpovědných řidičů si připustí fakt, že se
výraznou měrou podílí na problémech se
zimní údržbou a naopak hledají problém
všude jinde než u sebe.
Velice neradi bychom sporné situace řešili prostřednictvím Policie ČR. Věříme, že
toto nepopulární, ale bohužel někdy jediné
účinné opatření nebude nutno v naší obci
používat.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce
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Rozsvícení vánočního stromu
Sepsáno účastníkem, který (téměř) nic neviděl
Já vím, že ten nadpis je divný. Takže jej
musím objasnit. Naše kapela byla poptána
obcí Velká Polom, abychom doprovodili
naším vystoupením první rozsvěcování velkopolomského vánočního stromu. Byla to
pro nás velká čest a zároveň další nesnadný úkol v tomto roce, kdy jsme již nacvičovali na Rockovou Velkou Polom.
Teď jsme tedy nacvičovali koledy. Nikdy

ale to byl jiný kalibr, tehdy opravdu plátěný
stan neměl šanci.)
Paní starostka měla krátký proslov, stromek se rozsvítil a Paprsek začal zpívat.

lidem stálo za to oželet všechny televizní
stanice a hypermarketové slevy, aby se
sešli. Nevím, jestli to do tohoto článku patří,
ale pořád mám ten stejný pocit, jako když
jsem poprvé uviděl dokončenou novou
náves. Již bez staveništního vybavení a bez
drátů elektrického vedení. Nebyla to náves.
Náves je střed obce, kde je rybník s hu-

Rádi jsme si s nimi zazpívali to, co jsme
uměli. Vlastně to byla naše předkapela.
Nám se to líbilo. Pak jsme hráli my. Část
skladeb měli přítomní v mikrozpěvníčku,
sami a strom s lavičkou. Byla to agora.
Agoru měla ve starověku každá řecká polis.
A agora sloužila pro shromažďování svobodných občanů. A přesně to se v den
rozsvěcení vánočního stromku, v sobotu
25. listopadu 2017, stalo. Občané se sešli,
aby oslavili příchod vánočních svátků.

jsme je, s výjimkou vlastních domácností,
nehráli, takže to s námi vypadalo všelijak.
Spasily nás Kača a Verunka, které vytvořily
nejmenší pěvecký sbor na světě. Byl výborný a byl náš. Po potřebné přípravě jsme
se shromáždili ve stanu a čekali.
Návštěvníci začali přicházet a začalo se

část byla obecně známá. A ukončili jsme
folkrockově pojatou koledou „Byla cesta
ušlapaná“ a vánoční písní „Vánoce, Vánoce
přicházejí“ – takovou českou vánoční hym-

smrákat, takže nakonec jsme neviděli nic
kromě okruhu asi dvou metrů od nás. To už
je úděl muzikantů. Samozřejmě jsme věděli, že myslivci a skauti jsou připraveni se
svými stánky, tehdy bylo ještě světlo. Ale

Předvánoční čas a vánoční stromek jakoby
tomu dodal ještě další rozměr sounáleži-

nou. Následovalo několik sérií písní již bez
vyhraněné vánoční tématiky.
Když jsem poprvé během přestávky

to jsme ještě nevěděli, že punč a klobásky
budou tak dobré. Taky jsme věděli, že pracovníci obecního úřadu nám zabezpečovali
stabilitu stanu, ale teď už víme, že to udělali bezchybně. (Minule, při zahajování provozu naší návsi, nám vichřice vzala skoro
všechno, stěží jsme uchránili holé životy,
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vyšel mezi přítomný dav, nemohl jsem uvěřit svým očím, kolik lidí je přítomno. Kolika

tosti. Kdo to zmeškal, může litovat.
Všem, kteří se na úspěchu tohoto setkání podíleli, ať již při přípravě nebo svou
přítomností, děkuji za naši kapelu. Dále za
sebe děkuji všem, kteří ten nesouvislý,
místy rádoby vtipný, článek dočetli až do
konce.
Evžen Hofmann
C&W OK Band

teřské školy ve Velké Polomi. Děti si zadováděly, zasoutěžily o malé sladké odměny, vyrobily
šperk na památku a v „kole štěstí“ mohly vyhrát
hračky a další věci, které dělají dětem radost. Pro všechny návštěvníky byly připraveny nápoje k občerstvení a něco malého k zakousnutí. Děti dostaly pití
zdarma a na závěr si
mohly opéct na ohni
párek.
Z důvodu nepříznivého počasí
se Drakiáda, plánovaná na konec
září, neuskutečnila.
Děti o ni přesto
nebyly ochuzeny,
protože proběhla
v rámci výuky
I. stupně ZŠ. Žáci,
kteří měli podomácku vyrobené draky, si odnesli věcnou cenu.
Počátkem listopadu se pro žáky II. stupně konala další oblíbená
diskotéka v respiriu školy. Nechybělo občerstvení zdarma i k prodeji.
Děkujeme rodičům za důvěru a pomoc při pořádání akcí pro děti
základní školy. Velký dík patří Obci Velká Polom, která nám každoročně poskytuje dotaci na činnost spolku.
Pavla Jurečková, SRPŠ při ZŠ Velká Polom

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ VELKÁ POLOM
Spolek rodičů a přátel školy pořádá každoročně pro děti ze ZŠ
několik akcí.
V únoru si žáci 1. až 4. tříd zadováděli v maskách a zasoutěžili na
Maškarním reji v respiriu školy. Poté je vystřídali žáci 5. - 9. tříd, kteří
si zatančili na diskotéce.
V dubnu
se Sportovní
odpoledne
konalo pro
nepřízeň počasí
ve
sportovní
hale (zastřešeném multifunkčním
hřišti), která
je součástí
areálu ZŠ. Děti soutěžily jako jednotlivci i jako týmy. Vždy tři nejlepší
v každé věkové kategorii byli odměněni věcnými cenami se sportovní tématikou. Zvlášť byly hodnoceny dívky a zvlášť chlapci. Na týmové hráče čekala sladká odměna. Všichni naši „sportovci“ dostali
občerstvení zdarma.
Tradiční akcí školního roku byl na konci května Dětský den na
téma „Duhový den“ v areálu školní zahrady. Dětský den byl pořádán
ve spolupráci se spolkem Mateřská škola, z.s. pro děti základní i ma-

ŠACHOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE
Vojtěch Frolík, Max Demel, Petr Dostál, Ondřej Bubeník a Eliška Kořená. To jsou mládežníci, kteří letos chodí do šachového kroužku, který
probíhá každý pátek od 16 hodin v kulturním domě. Turnaje mládeže hrají děti vždy dohromady a výsledky jednotlivých věkových kategorií
jsou pak vyhodnoceny samostatně.
V podzimní části sezóny se děti zapojily do Grand Prix okresního přeboru dětí a mládeže, kde v dosavadních dvou turnajích ze čtyř,
v Opavě a Malých Hošticích, obsadil Vojta vždy 3. místo v kategorii do 13 let.
Ještě lépe se Vojtovi dařilo na okrskovém turnaji v Dolním Benešově, kde na turnaj zavítali i mladí hráči z Polska. V mezinárodní účasti
hráčů do 15 let obsadil Vojta výborné 2. místo.
Ostatní mládežníci dosáhli na zmíněných turnajích pouze průměrných výsledků, ale na rozdíl od Vojty nehrají soutěžně šachy ještě ani
jeden rok, takže je potřeba dál trénovat. Ale i u nich je oproti jarním turnajům vidět zlepšení. Podrobné výsledky turnajů můžete najít na naPavel Byma
šich šachových stránkách http://sachy.tjvelkapolom.cz.
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DALŠÍ ÚSPĚCH VELKÉ POLOMI
Při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v sobotu 25. listopadu 2017 zazněla v proslovu paní starostky Ing. Ludmily Bubeníkové mimo jiné i jedna zajímavá informace o naší nové návsi. S ohledem na skutečnost, že pozornost všech
přímých účastníků byla soustředěna především na vánoční strom, tak ne všichni přítomní ji mohli dostatečně zaregistrovat. Proto jsem se rozhodl tuto informaci podrobněji přiblížit i ostatním občanům naší obce v tomto vydání zpravodaje.
Časopis Moderní obec spolu s vydavatelstvím Profi Press s.r.o.
každoročně vyhlašuje soutěž, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně
zasadily o jejich realizaci. Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst
a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Vyhlášení výsledků
podpořily Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Vítěz
každé kategorie získal pamětní list a artefakt z českého křišťálu v podobě srdce v otevřených dlaních, od partnera dané kategorie také
symbolický šek na dvacet tisíc korun pro své město či obec. Z vítězů
jednotlivých kategorií hodnotitelská komise vybrala celkového vítěze,
který obdržel titul Komunální politik roku 2017.
Naše obec přihlásila do této soutěže dva projekty – sportovní
halu a náves.
Porotu velmi zaujala naše nová náves v rámci kategorie Utváření
veřejného prostoru. Dne 31. října 2017 jsme převzali v Poslanecké
sněmovně ocenění jako vítěz uvedené kategorie a symbolický šek na částku 20.000 Kč od společnosti ZEBRA, která v této
kategorii převzala záštitu. Z Prahy jsme navíc odjížděli jako absolutní vítěz celé soutěže, takže jsme si odvezli hned dvě křišťálová srdce na dlani. Jeden z pamětních listů dokládá,
že Komunálním politikem roku 2017 se stala starostka
obce Velká Polom právě za projekt Náves Velká Polom.
Věříme, že i vás tato informace potěšila. Autor projektu
Ing. arch. Bindr, který byl společně se mnou a paní starostkou přítomen vyhlášení vítězů soutěže, byl oceněním
nadšen. Rovněž díky jemu centrum naší obce nesmírně
zkrásnělo, o tom není žádných pochyb. Byli jsme hrdi,
když v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny zaznělo několikrát po sobě jméno naší obce.
Úžasná reklama. A také vzpruha do další práce.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce
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POZDRAV OD PŘÁTEL ZE SLOVENSKA
Milí Velkopolomci,
už prešlo polroka od našej návštevy vo Vašej obci
a život, či už u Vás, alebo na Slovensku, pokročil a sme
v závere aktuálneho roka, v čase bilancovania.
Hodnotenie začnem vo Velké Polomi, kde sme sa
zúčastnili na obecnom podujatí „Hoří, má panenko“.

Po príjemnom prvom, športovo-kultúrnom dni, sme na
druhý deň navštívili ostravskú baňu, kde sme zažili pocity baníka od prezliekania v historických retiazkových
šatniach, autentické fáranie v pôvodnej klietke až po
cestu do pracoviska baníka. Skúsení baníci v úlohe
sprievodcu
nám predstavili fyzicky
náročnú
prácu v bani.
Pre
nás
mnohých to
bol jedinečný
zážitok, nakoľko sme sa s prácou baníka nikdy nestretli. Ešte raz ďakujem pani starostke a ostatným
zainteresovaným za pekný program a príjemnú starostlivosť.
V našej obci sme začiatkom júla organizovali už
11. ročník tradičného kultúrneho podujatia Obecné
slávnosti pod Ostrým vrchom. V polovici prázdnin sme
organizovali podujatie Športový víkend, súčasťou ktorého bol jubilejný 10. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce a 6. ročník
medzinárodného stolnotenisového turnaja. Aj velkopolomskí stolnotenisti reprezentovali na tomto turnaji
svoju obec. Finále bolo opäť poľské, tak ako v minulom roku, ale Vaši reprezentanti sa teraz prebojovali až
do zápasu o 3. miesto s mužstvom Dlhá nad Oravou
A. Po polovici odohratých zápasov predbežne víťazili
domáci hráči, ale velkopolomci sa v druhej časti stretnutia dotiahli na našich reprezentantov. Rozhodnuté
nebolo do úplného konca, ale nakoniec domáci zvíťazili tesne 9:7. Tu je namieste pochváliť mužstvo našich priateľov z Čiech, ktoré na turnaji v jednom
stretnutí zvíťazilo a v dvoch prehralo tesne 7:9. Svojimi
výkonmi sa reálne uchádzali o pohárové umiestnenie,
mužstvo malo dostatočnú kvalitu, ale chýbalo trochu
šťastia.
Športové podujatia, stolnotenisové, futbalové a prípadne aj iné, plánujeme organizovať aj v budúcnosti
a budem rád, ak medzi zúčastnenými mužstvami budú
opäť aj naši priatelia spoza hraníc.
Pri hodnotení investičných aktivít našej obce sa
nám v tomto roku podarilo doplniť a zhodnotiť vozový
park. Osobne to hodnotím ako významnú tohtoročnú
investíciu v celkovej výške zhruba 443 tis , z čoho
veľký podiel bol hradený z dotácií a z darov.
Z environmentálneho fondu sme dali na viacúče-
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lové vozidlo na údržbu komunikácií. Vozidlo bude
možné využiť vďaka modifikácii rôznymi nadstavbami
na komplexnú zimnú údržbu miestnych komunikácií,
na letnú údržbu, na nakladanie určitými druhmi odpadov a podobne.
Po takmer po šiestich rokoch snahy získať dotáciu na komunálnu techniku v oblasti odpadov sa na
nás usmialo šťastie a zakúpili sme traktor s čelným
nakladačom,
traktorový
náves, štiepkovač drevnej
hmoty a nosič
veľkoobjemových kontajnerov. Táto
technológia je
súčasťou projektu zberného dvora, na ktorý sme získali dotáciu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Stavebnú časť plánujeme
realizovať v budúcom kalendárnom roku.
Kvalitné zázemie, podmienky a vybavenie pre dobrovoľných hasičov zohrávajú veľkú úlohu pri ich činnosti. Naša hasičská Tatra už dlhšie obdobie stála
v garáži pre poškodenú prevodovku. Jednou z najvýznamnejších aktivít v poslednom období bolo tiež technické zhodnotenie
nášho hasičského vozidla Tatra 148.
Celkové náklady na zhodnotenie boli
poskytnuté obci ako dar od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za
účelom plnenia úloh hasičských jednotiek obce. Je to dar v predstihu
k budúcoročnému 90. výročiu vzniku
dobrovoľnej hasičskej organizácie v Dlhej nad Oravou. Dobrovoľný hasiči v našej obci sídlia v zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici. Zároveň je tu už piaty rok
zriadené aj elokované pracovisko Diecézneho centra
voľného času vo Važci na výučbu krúžku priateľov hasičského športu. Združovanie mladých ľudí aj takouto
formou prináša zaslúžené výsledky. Spomeniem
aspoň tohtoročné úspechy,
keď muži obsadili pekné tretie
miesto s najrýchlejšou štafetou okresu. Ešte
lepší výsledok
dosiahli
naši
mladí dorastenci, ktorí obsadili prvé miesto v okrese
a zároveň druhé miesto na Orave. Tento výsledok im
zabezpečil postup na krajskú súťaž hasičského dorastu. No technická chyba, keď im pri útoku praskla
prúdnica, ich vyradila z ďalších bojov. Ale chlapci idú
ďalej a už teraz sa pripravujú na budúcoročné súťaže.
Už spomenuté budúcoročné jubileum bude tiež dôvodom na priateľské posedenie hasičov a pevne verím,
že na ňom nebudú chýbať hasiči z Velké Polomi.
So športom sa môžeme pochváliť aj vo futbalových súťažiach. Muži mali najlepšiu jeseň za posledné
roky. V tejto sezóne nám dobre pracuje aj defenzíva
aj ofenzíva, čo sa samozrejme odzrkadlilo aj v tabuľkovom postavení. Dokopy muži vsietili 33 gólov, čo

znamená, že sme ich dali druhý najviac v súťaži a inkasovali len 20, čím patríme tiež medzi najlepšie tímy
v súťaži. Strelcom sa tiež darí, keďže až dvaja hráči bojujú o kráľa strelcov 6. ligy. Sú to súrodenci Jendriškovi
Róbert (12gólov) a Ivan (9 gólov), bratia slovenského
reprezentanta Erika Jendriška. Dorastenci a ich výkony nás opäť veľmi tešia. Ako nováčik v 4. lige v jesennej časti prehrali len dvakrát a priebežne im patrí
2. miesto len bod za prvým mužstvom. Chalani majú
výborné skóre a teda jednoznačne najlepšie v súťaži.
Za polovicu sezóny vsietili neuveriteľných 76 gólov. A aj preto viacerí naši
hráči vynikajú v streleckých štatistikách. Aj v počte inkasovaných gólov
vynikáme a preto treba pochváliť aj
našu defenzívu a brankárov. Všetci
veríme, že chlapci sa po roku budú
opäť tešiť z postupu, tentoraz do 3.
ligy. Starší žiaci mali na úvod sezóny
v 2. lige ťažké rozlosovanie a teda
mali pomalší rozbeh, ale ukázali, že futbal hrať vedia,
a v niektorých zápasom im chýbalo aj šťastie. Potom
ale prišli súperi, ktorým naši nedovolili nič a potiahli 6
zápasovú šnúru víťazstiev a bodovo sa dotiahli na prvú
päťku. My veríme, že na konci sezóny naši chlapci v top
5 skončia, lebo futbalovo na to naša U15-ka určite má.
Mladší žiaci zatiaľ napĺňajú predpoklady a teda to, že
sú umiestnení v najlepšej päťke.
V stolnotenisových
s ú ť a ž i a ch
naše mužstvá hrajú
v troch súťažných ligách (v 5., 6. a 8). Súťaž začala pred niekoľkými týždňami a doterajšie výsledky naznačujú, že
nebude problém obhájiť doterajšie súťaže a v 6. lige
môžeme uvažovať aj o postupe.
Toľko o našej športovej reprezentácii.
Okrem vyššie spomínaných investícií sme počas
roka vybudovali novú plynovú kotolňu v školskej telocvični, postavili sklad a šatne pre
hrobárov v našom cintoríne, opravili sociálne zariadenia v športovom areáli a množstvo drobných
stavebných aktivít.
Aj do budúcnosti nás čakajú
rôzne plánované aktivity. Okrem
spomenutej stavebnej časti zberného dvora plánujeme komplexnú
rekonštrukciu sociálnych zariadení
v telocvični, tepelnotechnické úpravy a rekonštrukciu
sociálnych zariadení v kultúrnom dome a tiež už dlhšiu dobu plánujeme opravu fasády obecného úradu.
A množstvo drobných stavebných a udržiavacích aktivít pre kvalitu života v našej obci.
Plánov je mnoho, financie sa posnažíme získať,
len aby bolo zdravie a pohoda. A práve v tomto predvianočnom období Vám, milí priatelia, prajem pokojné,
láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky
a v novom roku veľa božieho požehnania, zdravia,
šťastia, osobných i pracovných úspechov.
Ing. Ján Kamas,
starosta obce Dlhá nad Oravou

TA N E Č N Í

K R O U Ž E K Z Á K L A D N Í Š K O LY

Taneční kroužek vznikl v loňském školním roce. Letos v něm tančí dvacet pět dívek. V tanečním
kroužku postupně poznávají základy taneční techniky. Snaží se rozvíjet a zdokonalovat pohybové vyjádření od jednotlivých prvků, kroků, gest či pohybů těla. Upřednostňovaným stylem tance je moderní
tanec (street dance, zumba). Děvčata se učí moderní a líbivé taneční choreografie na oblíbené rytmické písničky. Dvě choreografie předvedly na Dni otevřených dveří naší školy 25. listopadu 2017. Potlesk obecenstva dívky motivoval, a proto se připravují na další vystoupení ke Dni učitelů.
Mgr. Milada Šlechtová, vedoucí tanečního kroužku

E KOTÝM

Z E Š K O LY

Od září 2017 pracuje na naší škole Ekotým. Jde o skupinu dětí i dospělých, kteří se věnují problematice EVVO. Možná se ptáte, co to je
EVVO? V odborné literatuře najdeme, že jde o environmentální výchovu,
a přeloženo do češtiny, je to péče o naše prostředí (nejen životní), odpadové hospodaření, hospodaření s vodou či energií apod.
Mnohé děti a mladé lidi toto vše zajímá a mnozí mají spoustu nápadů, co a jak
změnit, případně vylepšit. Momentálně pracujeme na analýze stavu EVVO
ve škole. A jak to konkrétně vypadá? Kluci a holky zjišťují u svých spolužáků, učitelů, u pana ředitele či pana školníka a paní ekonomky, jak jsme
na tom ve škole se spotřebou vody, s odpady, jestli se nám líbí prostředí
školy apod. Tvoříme také Ekokodex – soubor pravidel, která bychom ve
škole v oblasti EVVO chtěli dodržovat.
Naším cílem je zapojení školy do programu Ekoškola. Dnes v Ekoškole
pracuje 49 000 škol, 16 000 žáků z 64 zemí, což z ní dělá největší vzdě-

VÁ N O Č N Í

S T R O M A Č E R T O V S K Ý D E N V M AT E Ř S K É Š K O L E U

Letos jsme v naší mateřské škole vyhlásili soutěž pro rodiče a jejich
děti na téma Nejkrásnější vánoční ozdoba. Všechny děti a jejich rodiče se
s nadšením zapojili. Společně vyrobili nádherné a nápadité ozdoby, které
nyní zdobí borovici v naší šatně. Každý, kdo kolem projde, obdivuje a chválí
nádherné výrobky. Samozřejmě nelze vyhlásit soutěž bez odměny. Protože
všechny ozdoby byly krásné a jedinečné, byli odměněni všichni.
30. listopadu, kdy byl strom nastrojen, dostaly všechny děti adventní
kalendář, aby jim dny do Ježíška sladce utíkaly. Protože se chceme o tu
krásu podělit i s Vámi, posíláme fotografii našeho stromečku.
Bc. Michaela Rychlá

NAŠE

lávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika sedmi kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli
pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí a školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory
a další výhody. Pokud má někdo zájem se k nám přidat, budeme rádi.
Členové Ekotýmu ZŠ a MŠ Velká Polom

RÁKOS N ÍČKA

V úterý 5. prosince si děti z mateřské školy vyprávěly o tom, jak asi vypadá
peklo, prohlížely si knihy s touto tématikou, zazpívaly si píseň My jsme čerti
z pekla. A hlavně si společně se svými učitelkami čertovsky zařádily. Malí čertíci se utkali v jednotlivých soutěžích a také si zatancovali. Děti měly velmi nápadité masky a kostýmy, které jim pořídili jejich rodiče. Vytvořili jsme čertí průvod
a navštívili kamarády z prvních tříd v základní škole. Na chodbách jsme se potkali se staršími kolegy čerty z devátých tříd. Na závěr byli všichni čerti odměněni čertovským vysvědčením a čertovským balíčkem.
Ve středu 6. prosince se děti mohly těšit na Mikulášskou pohádku, po které
naděloval Mikuláš všem hodným dětem něco dobrého. Protože máme v mateřské škole jen hodné děti, nikoho si čert neodnesl.
Bc. Michaela Rychlá

S PORTOVN Í ÚS PĚCHY

Od začátku školního roku se naši žáci a žákyně zúčastnili několika sportovních soutěží
organizovaných Asociací školních sportovních
klubů ČR.
Naše škola spadá do soutěží pořádaných
obvodem Ostrava-Poruba, kde se nachází
dvanáct základních škol. V okrese Ostrava je
celkem padesát základních škol. Proto postoupit z obvodního kola do okresního je
v mnoha případech velmi složité, natož se
v kole okresním prosadit.
Každá výhra je tím pádem pro naši školu

a žáky velkým úspěchem a zároveň velkou
motivací. Můžu říci, že všichni žáci a žákyně,
reprezentující naši školu, se projevují velkou
bojovností a snahou, a to vše v duchu fair
play.
Zároveň jsou velmi hrdí na svoji školu i obec,
neustále se povzbuzují a ženou vpřed. Jsem
moc rád, že drží takhle při sobě, a je pro mě
velkou odměnou a motivací s nimi pracovat,
účastnit se soutěží a připravovat se na ně.
Zvláště pak v době, kdy sport je u dnešní mládeže opomíjený a čím dál více neoblíbený.

Největší úspěchy:
6. místo – obv. finále ve florbale chlapců 6., 7. tř.
3. místo – obvodní finále v halové kopané
chlapců 6., 7. tříd
2. místo – obvodní finále v halové kopané
dívek 6., 7., 8. tř. (postup do okresního kola)
7. místo – okresní finále v halové kopané dívek
6., 7., 8. tříd
1. místo – obvodní kolo ve florbale dívek 6., 7.,
8. tříd (postup do obvodního finále)
Mgr. Jiří Skiba
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VE LKOPOLOM S KÁ Š KOLN Í M I KU LÁŠS KÁ
Druhou soutěží školního sportovního poháru,
která proběhla v pátek 6.12. 2017 v tělocvičně
školy, byla Mikulášská laťka, neboli skok vysoký.
Soutěže se zúčastnilo celkem 96 dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci – Matěj Rufer (140 cm), Mladší žá-

L AŤ K A

kyně – Tereza Mintělová (135cm)
Starší žáci – Denis Čunta (165cm)
Starší žákyně – Kateřina Konečná (140 cm)
Příští soutěží ŠSP bude šachový turnaj, který se
odehraje v pátek 22.12. 2017.
Mgr. Jan Šrajer

D EN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 25. listopadu se otevřely dveře naší
školy nejen žákům, ale i široké veřejnosti. Děti
mateřské a základní školy si pod vedením svých
učitelek připravily bohatý program, kterým nás
provázel školní pěvecký sbor Paprsek.
Hosté měli možnost si prohlédnout budovu
školy, zakoupit si vánoční výrobky dětí, zastavit se
a popovídat si u malého občerstvení ve školní jídelně.
Se setměním se všichni vydali průvodem vedeným dětmi s lucerničkami na náměstí obce, kde
byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. Velmi nás
potěšilo, že se akce setkala s velkým zájmem a za
příjemně prožité předvánoční odpoledne děkujeme.
Mgr. Lenka Martinková, ZŠ Velká Polom

VE LKOPOLOM ŠTÍ

HASIČI INFORMUJÍ

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
Velká Polom disponuje dvěma hasičskými automobily, a to cisternovou automobilovou stříkač-

kou Mercedes Atego a dopravním automobilem
Ford Tranzit. Jednotka pracuje v počtu 19 dobrovolných hasičů. Skládá se z velitele, dvou velitelů družstev, šesti strojníků a deseti hasičů. Mezi
základní úkoly JSDHO patří požární zásahy, záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a práce na úseku
ochrany obyvatelstva.
V roce 2017
JSDHO Velká Polom
zasahovala již u jedenácti událostí. Mezi nejčastější zásahy patřilo
odstranění spadlého
stromu z komunikace
(celkem devět případů)
a ve dvou případech se
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jednalo o požár – transformátoru a stromu u
rychlostní komunikace. Možná jsou někteří občané zaskočeni, že neslyší houkat sirénu, jako
tomu bylo v minulosti. Pro tzv. „zvednutí“
(tzn. svolání hasičů k zásahu) dnes už operační středisko využívá AMDS - Automatický systém odesílání hlasových zpráv na
mobilní telefony hasičů, které jsou na operačním středisku zaregistrovány. Siréna se
používá již jen ve výjimečných případech
nebo k varování obyvatelstva.
Mimo stanovené úkoly jsme se v uplynulém roce věnovali také práci s dětmi, kdy
jsme pro žáky základní školy uspořádali
prohlídku hasičárny a hasičské techniky,
zúčastnili jsme se akce Daruj krev s hasiči,
soutěže v požárním útoku družstev a pomáháme
také základní škole a Obci Velká Polom při řešení technický problémů různého charakteru.
Pro práci dobrovolného hasiče je nutné podstoupit školení pro získání odborné způsobilosti.
Následně se každý hasič musí v pravidelných intervalech zúčastňovat školení pro udržení této
způsobilosti –
např. školení
velitelů, strojníků, pilařů, řidičů, techniků
aj. Velkopolomští hasiči
jsou vybaveni
mimo jiné i dýchacími pří-

stroji, proto musí podstupovat také školení pro
nositele dýchací techniky a absolvovat zvláštní
zdravotní prohlídky pro možnost výkonu této
funkce. V březnu se naše jednotka spolu s jednotkou z Dolní Lhoty zúčastnila výcviku nositelů
dýchací techniky ve výcvikovém areálu hasičské
školy ve Frýdku-Místku, kde jsme trénovali záchranu osob ze zadýmeného bunkru a komunikaci na místě zásahu.
V roce 2017 byla naše jednotka vybavena
dopravním automobilem zn. Ford Tranzit, který
slouží pro evakuaci osob při živelních pohromách, dále pro dopravu hasičů k zásahu a také
k přepravě vybavení, např. elektrocentrály, čerpadla a jiného vybavení. Na tento vůz získala
Obec Velká Polom dotaci od Ministerstva vnitra
ČR a Moravskoslezského kraje.
Vybavení jednotky je pravidelně obměňováno
a udržováno v provozuschopném stavu.
Obec ze svého rozpočtu každoročně uvolňuje
prostředky na zajištění akceschopnosti jednotky.
V uplynulých dnech proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice, kdy byly nataženy nové omítky,
opravena elektroinstalace a provedena výmalba.
Děkuji všem hasičům za dlouholetou práci,
kterou pro obec Velká Polom odvádějí. Nasazují
svou sílu, někdy i zdraví, pro ostatní. Děkuji také
jejich rodinám za podporu, kterou jim pro tuto
činnost poskytují.
Přeji všem občanům v roce 2018 hodně
štěstí, zdraví a co nejméně mimořádných událostí, při kterých bychom se museli setkávat.
Lukáš Honajzer, velitel JSDHO Velká Polom

VESNICKÉ

S P O R T O V N Í H RY S M Ě Ř U J Í K

Konec roku je tradičním obdobím rekapitulování končícího a plánování přicházejícího roku ve
všech oblastech našeho života. Nejinak je tomu
u soutěže nazvané Vesnické sportovní hry, která
ukončila svůj 22. ročník soutěžemi v MTB (horská kola – 5. místo) a sálové kopané (2. místo
Velké Polomi).
Protože se jedná o zápolení ve sportovních
disciplínách, jsou pro většinu zúčastněných výsledky a umístění ve VSH motivující. Z tohoto pohledu může být celkové 7. místo Velké Polomi
hodnoceno jako neúspěch, zvláště ve světle
úspěchů z let minulých. Vždyť ještě v loňském
roce jsme soutěž vyhráli! Žádná tragédie to jistě
není, protože i neúspěch je součástí sportovního
života. Více mrzí klesající zájem a ochota našich

spoluobčanů reprezentovat svou obec na sportovním poli. Soutěže jako běh, plavání a horská

kola máme problém obsadit plným počtem čtyř
soutěžících, přestože se těmto disciplínám rekreačně věnuje velký počet sportovně založe-

23.

ROČNÍKU
stava obcí zůstává nezměněna – nikdo účast
letos nevzdal. Novinkami
jsou soutěže ve sjezdovém lyžování (na Skalce)
a návrat sportovní střelby ze vzduchovky. Malý
otazník je nad hasičským sportem, pro který se
ještě hledá vhodný termín. S ním by sestava disciplín pro 23. ročník čítala dvanáct soutěží s touto
termínovou listinou:

ných obyvatel Velké Polomi. Hasičský sport jsme
jako disciplínu neobsadili vůbec – zde byla termínová kolize s jinou akcí, tak věřím, že se v budoucím roce nedají naši hasiči
podruhé zahambit.
K popularizaci VSH se snaží
přispět informace na internetových
stránkách
soutěže
(WWW.VSHRY.CZ) a zároveň
na Facebooku (@vesnickésportovníhry) a YouTube (odkaz
najdete na webových stránkách soutěže). Najdete zde
kompletní historii nejen posledního ročníku, ale celé soutěže
a taky odkazy na fotogalerie či
zajímavá videa z jednotlivých
disciplín. Podívejte se a získáte
chuť se do soutěže zapojit.
Současně je tato soutěž jedinečnou možností
poznat nové přátele a navázat
kontakty
se
sportovci z desítky zúčastněných obcí. O to
se již přes dvacet let úspěšně
snaží dvacetičlenný organizační tým, a to
za podpory vedení obcí a souk r o m ý c h
sponzorů. Společenské vyvrcholení akce je tradičně spojeno s vyhlášením
výsledků v rámci společného večírku. Letos byly
jeho pořadatelem Klimkovice, které se blýskly
jednak zajímavým doprovodným programem a hlavně
osobností předávající ceny
za celkové pořadí. Ty zástupcům jednotlivých obcí předal
pan Vladimír Vůjtek starší,
hokejový trenér a velký příznivec sportu ve všech jeho
podobách.
Co se chystá v roce
2018 z pohledu VSH? Se-

18.1.2018 – sjezdové lyžování – slalom
(pořadatel Jistebník na sjezdovce Skalka)
únor 2018 – plavání 100m (pořadatel Klimkovice v bazénu Sareza Poruba)
březen 2018 – badminton (pořadatel Plesná –
hala DDM)
duben 2018 – dráhové kuželky (pořadatel Olbramice – kuželna Sareza Poruba)
květen 2018 – přespolní běh 4km (pořadatel
Dolní Lhota)
červen 2018 – volejbal (pořadatel Krásné Pole
na kurtech ve Vřesině / hala Velká Polom)
červen 2018 – nohejbal (pořadatel Horní
Lhota)

8.9.2018 – hasičský sport (pořadatel Dolní
Lhota)
15.9.2018 – terénní lukostřelba (pořadatel
Velká Polom)
6.10.2018 – MTB horská kola 20km
(pořadatel Plesná v rámci Plesenské stezky)
20.10.2018 – střelba ze vzduchovky (pořadatel Zbyslavice)
24.11.2018 – sálová kopaná (pořadatel Polanka)
7.12.2018 – závěr VSH, večírek – Kulturní
dům Zbyslavice
Díky všem, kteří se zapojili do sportovního
zápolení a reprezentace obce Velká Polom. Bez
vaší účasti by snažení organizačního výboru soutěže nemělo smysl.
Rád bych taky poděkoval vedení obce a zastupitelstvu za dlouhodobou podporu Vesnických
sportovních her, které jsou financovány výhradně
ze startovného a sponzorských aktivit.
Za TJ Velká Polom Kamil Drozdek
kamil.drozdek@email.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BUDOVĚ PASTELKA
Od září letošního roku byly nově otevřeny dvě první třídy v ZŠ Pastelka.
Na začátku září byly pro nové prvňáčky připraveny třídy, které se proměnily z prostředí plného hraček na plně vybavené školní učebny, ve
kterých děti získávají nové vědomosti a znalosti. Žáci se zde učí v příjemném prostředí s klidnou domácí atmosférou. Věříme, že se zde
dětem líbí.

CENTRUM

PRO RODI N U A SOCIÁLN Í PÉČI Z.S.

Každý jdeme životem s nějakou výzvou. Pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace.
Středisko VÝZVA jim již patnáct let pomáhá překonávat překážky, aby
mohli žít běžným životem, který se podobá běžnému životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší. Pečující rodiny podporuje,
provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci.
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. prostřednictvím Střediska
VÝZVA jim nabízí čtyři sociální služby: osobní asistenci OASA, odborné
sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, odlehčovací službu
RESPIT a integrační klub BRÁNA.
OASA osobní asistence – „můžu žít podle svého…“
Služba OASA poskytuje osobní asistenci u dětí a mladých lidí do 30
let se zdravotním postižením a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Odlehčovací služba RESPIT – „mám čas…a mé dítě je v dobrých
rukou…“
RESPIT poskytuje odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě
či mladého člověka od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením.
Odlehčení a odpočinek pečujícím osobám nabízí prostřednictvím
občasné asistence u jejich
dětí a mladých lidí se zdravotním postižením.
Odborné sociální poradenství ROD IN NÝ PRŮVODCE – „nejsme na to
sami…“
Služba
RODINNÝ
PRŮVODCE poskytuje
bezplatné odborné sociální poradenství a podporu
při řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem do 35 let se
zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím. Kromě poskytování odborného sociálního poradenství v oblasti sociální,
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, platné legislativy, zdravotnických
systémů, kompenzačních, rehabilitačních
a didaktických pomůcek se zaměřuje na
podporu a pomoc při
orientaci v těžké životní
situaci, poskytuje zázemí a prostor pro setkávání pečujících
osob a výměnu jejich zkušeností, podporuje jejich vzdělávání
a seberealizaci.
RODINNÝ PRŮVODCE ročně poskytne na 1 200 intervencí až 180
rodičům a jejich dětem. Na tuto službu se může obrátit osobně, telefonicky
nebo e-mailovým kontaktem kdokoliv v rámci Moravskoslezského kraje, je
tedy k dispozici i občanům pečujícím o děti s postižením z obce Velká Polom.
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Dne 21. listopadu 2017 jsme v ZŠ Pastelka měli projektový den
s názvem ADVENT. S dětmi jsme si povídali o vánočních obyčejích
a zvycích, tvořili jsme výrobky na vánoční jarmark, zpívali koledy
a připravovali jsme se na průvod, který byl součástí rozsvěcení vánočního stromu v obci. Účast dětí i rodičů byla hojná. Akce se vydařila.
Mgr. Dagmar Kňurová a Mgr. Anděla Lintnerová

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek
a sportovního vybavení. Pomůcky nabízené naší půjčovnou umožňují rodinám pečujícím o člena se zdravotním postižením a rodinám s dětmi zlepšit
kvalitu jejich života. K dispozici máme převážně pomůcky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a získat na ně finanční prostředky z jiných zdrojů
je vzhledem k vysokým cenám těchto pomůcek mnohdy velmi náročné.
BRÁNA integrační klub – „žít svůj život…“
Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační služby pro dospívající
děti a mladé lidi se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let.
Doprovází dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením na jejich cestě
k osamostatnění, a to prostřednictvím individuálních setkávání i skupinových aktivit. Ročně BRÁNA uspořádá na 150 akcí pro 30
dětí a mladých lidí s postižením.
Jednou z uživatelek
služby BRÁNA je také
mladá slečna Tereza H.
z Velké Polomi.
Od dubna do konce
listopadu navštívila celkem 12 akcí, např. Čajovnu, Dramatickou dílnu
a zapojila se také do
spolupráce s turistickým
oddílem Buntaranta. Zúčastnila se také akce
„Open skies for handicapped“, která se každoročně koná v Hradci
Králové a které jsme již
potřetí byli součástí.
Tom Uhl, BRÁNA

Pro bližší informace
o službách nás můžete
kontaktovat:
Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA
Adresa a kontakty:
Syllabova 19
Ostrava-Vítkovice
vyzva@prorodiny.cz
tel.: 774 244 082,
552 301 4 04
www.vyzva.prorodiny.cz
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Ú SPĚŠNÉ TAŽENÍ STARŠÍCH DOROSTENCŮ TJ VELKÁ P OLOM NADÁLE POKRAČUJE
Dorostenecký tým, po úspěšném vykročení do nového fotbalového ročníku
2017/18 (viz článek v minulém čísle zpravodaje), nadále pokračoval v kvalitních
výkonech, díky kterým po skončení podzimní části okupuje zcela zaslouženě první
příčku tabulky městského přeboru staršího dorostu.
Podařilo se nám zvládnout důležitá utkání hlavně na hřištích soupeřů
z horní poloviny tabulky. Až na jedno klopýtnutí, kdy bohužel většina hráčů byla
ještě znatelně „infikována neznámým virem“. Podle toho taky vypadal výkon,
po kterém následovala remíza a zbytečná ztráta bodů s týmem Rychvaldu.
Klíčové ale bylo utkání se Slovanem Ostrava, v té době lídrem soutěže, na
jeho hřišti, kde jsme museli celý druhý poločas „odedřít“ po našem vyloučení
v deseti hráčích. Nakonec jsme se mohli radovat z velice důležitého vítězství
5:1! Po tomto utkání
jsme se vyhoupli do
čela tabulky a bez dalšího zaváhání vítězně
dohráli zbývající podzimní zápasy. Po zimní
pauze nás čeká ještě
druhá polovina soutěžního ročníku. Během této pauzy se musíme hlavně poctivě a intenzivně
připravovat na jarní mistrovská utkání, neboť bychom velice neradi pouštěli
pozici lídra jinému týmu. V listopadu jsme sehráli přípravný zápas s dorostem Vřesiny (krajský přebor staršího dorostu). Na umělém povrchu jsme
domácí borce přehráli a zvítězili 4:1. Dále se v prosinci zúčastníme silně obsazeného halového turnaje dorostu v Polance, který výběr našeho týmu náležitě prověří.
V rámci přípravy se pokusíme odehrát ještě alespoň dva přátelské zápasy před zahájením jarní části a pak už jen neúnavně poctivě makat v přípravě a srdnatě bojovat o bodíky v mistrovských utkáních, abychom tu
„dorosteneckou káru“ dotáhli úspěšně až do vytoužené krajské soutěže. Věřím,
že i vstřícné rozlosování jarních zápasů bude pro nás výhodou, neboť
všechny soupeře z horní poloviny tabulky přivítáme na domácí půdě,
v našem krásném sportovním areálu. Držte palce a přijďte nás na jaře povzbudit!
Děkuji všem, kdo se jakkoli, byť sebemenším způsobem, podílejí na vytváření
kvalitních podmínek a zázemí
pro sportovní aktivity nejen
mládeže, ale i široké sportovní veřejnosti v naší obci.
Přeji Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a spoustu úspěchů nejen ve sportovním, ale i v osobním životě
v příštím roce.
Rostislav Vaněk, trenér staršího dorostu

VÝSLEDKY

UTKÁNÍ

-

STARŠÍ DOROST

-

PODZIM

2017

KALENDÁŘ PLESŮ VE VELKÉ POLOMI V ROCE 2018
Pátek
Pátek
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

19. ledna
26. ledna
3. února
10. února
18. února
24. února

Ples OSR při ZŠ Velká Polom
Ples TJ Velká Polom
Farní ples
Hasičský ples
Dětský maškarní ples MŠ
Country bál

Vážení spoluobčané, dovolte mi
popřát Vám klidné a aktivní prožití
vánočních svátků, jakož i šťastný
a úspěšný rok 2018.
Všem sportujícím pak přeji splnění
osobních i kolektivních cílů a hlavně spokojenost
s aktivním přístupem k životu.
Děkuji rovněž obci, spolkům, aktivním jednotlivcům i firmám za vytváření, zlepšování a udržování
sportovišť v naší obci.
Za výbor TJ Velká Polom Petr Zděblo

ÚSPĚCH NAŠICH KARATISTEK NA MISTROVSTVÍ EVROPY

Čtrnáct závodníků ostravského klubu ATTFIS reprezentovalo v pátek
17. listopadu Českou republiku prostřednictvím Czech Shotokan Karate Union (CSKU) na Mistrovství Evropy v Pardubicích.
Titul mistra Evropy získaly v kumite ippon shobu dívek 6-7 let
Světlíková Sabina, Lidmilová Daniela, Olejníková Lucie.
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Titul vicemistra Evropy vybojovala Sabina Světlíková v kat
6-7 let. Titul druhého vicemistra Evropy získal tým děvčat v kategorii 10-11 let (Světlíková Karolína, Podhorová Barbora,
Julinová Agáta).
Jakub Škoda

