2010 / 10

prosin
ec

NÁŠ

V sobotu 27. listopadu 2010 jsme slavnostně symbolicky předali do
užívání tři dokončené projekty, spolufinancované z dotací EU (ROP)

Rekonstruovaná část základní školy

Bylo vidět, že všichni přistupovali k přípravě uvedené slavnosti s láskou a vyjádřili
i tímto způsobem díky za všechno, co jsme
jim připravili. Ze slavnostního rázu i optimismu, který na nás čišel ze všech stran,
jsme měli obrovskou radost, a jak jsem řekla
ve svém úvodním projevu, při těchto příležitostech si uvědomujeme, že práce, kterou
děláme, má smysl a stojí za to. Díky za
všechno – všem, kteří jakýmkoliv způsobem
ovlivnili výsledek i průběh sobotní slavnosti.
Ukázky z této akce můžete vidět i na obecních webových stránkách www.velkapolom.cz – fotogalerie a videogalerie –
videozpravodajství.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Nové víceúčelové hřiště u ZŠ Velká Polom

Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vám všem popřála ničím nerušené Vánoce, prožité v klidu a pohodě s Vašimi
nejbližšími.
Do příštího roku Vám přeji
hodně zdraví, lásky a porozumění.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Pro ty, kteří nebyli přímými účastníky této
slavnostní akce, zveřejňujeme několik fotografií, které alespoň částečně vystihují slavnostní a přátelskou atmosféru tohoto dne.
Tuto mimořádně zdařilou akci velmi kladně
hodnotili téměř všichni hosté, mezi kterými
byli i generál Ing. Mikoláš Končický, který
v roce 1945 osvobozoval Velkou Polom, dvě
poslankyně parlamentu ČR, starostky i starostové okolních obcí, zástupci dodavatelských firem, Komerční banky, zpracovatelky
žádostí a mnoho dalších hostů a spolupracovníků. Žáci naší základní školy spolu s pedagogy nejen krásně vyzdobili interiér
budovy, ale připravili i pestré, zajímavé a humorné scénky, písničky a předvedli své mimořádné taneční i sportovní umění.

Nové zázemí pro sportovce

SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení občané, všechny Vás srdečně zdravím.
Mnozí z Vás bedlivě sledovali, jak dopadnou komunální
volby. Výsledek asi většina z Vás zná, přesto považuji za rozumné, abychom Vás i touto formou informovali, v jakém
složení bude zastupitelstvo obce v tomto volebním období
rozhodovat o dalším rozvoji naší obce. Zároveň uvedu
i další funkce, do kterých byli zastupitelé zvoleni.
Složení zastupitelstva obce:
Ing. Ludmila Bubeníková
Ing. Tomáš Lazecký
Ing. Emil Chudoba
Ing. Gabriela Gleichová
Tomáš Martiník
Ing. Kateřina Honajzrová
Věra Fialová
Ján Hlaváč
Ing. Vladimír Dostál
Radim Jureček
Ing. Radim Holeček
Lumír Vašek
Jiří Kadula
Jan Sztefek
Jiří Kopřiva

starostka obce
místostarosta obce
člen rady obce
členka rady obce, předsedkyně finančního výboru
člen rady obce
členka finančního výboru
předsedkyně kontrolního výboru
člen kontrolního výboru

Všichni děkujeme za hlasy, které jste nám ve volbách dali, a myslím, že za všechny
zvolené mohu s klidným svědomím znovu na tomto místě slíbit, že budeme práci
pro naši Velkou Polom vykonávat svědomitě a s maximálním úsilím a zodpovědností.
Rada obce na svém zasedání rozhodla mimo jiné i o zřízení komisí rady obce: komise zdravotní a sociální, pro veřejné zakázky, pro kulturu a sport, pro životní prostředí.
Téměř v každé z těchto komisí je některý z členů zastupitelstva obce. Komisí se zvláštním postavením je komise pro projednávání přestupků.

Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavte tvář, ten dotek má něhu.
Vyloudí úsměv, ustoupí zlost,
tak přejme lidem, ať vloček je dost.
Vánoce bílé a čisté jak sníh,
v životě radost, lásku a smích.

Přeji všem zastupitelům, členům výborů i komisí hodně elánu při plnění
úkolů, které v průběhu budoucích čtyř
let budou plnit.
Vážení občané, v tomto období se
vždy pravidelně vracíme k tomu, co se
podařilo, a přemýšlíme nad tím, co nás
čeká. Vzhledem k tomu, že v posledním
vydání Bumerangu jsme tuto oblast popsali velmi podrobně, nebudu se k tomuto tématu vracet. Jen potvrdím, že na
své řešení čeká mnoho věcí, na které se
zatím nedostalo, limitem budou jen finanční možnosti. A již jsem deklarovala
několikrát, že dokud nebude ukončena
stavba mateřské školky a vyúčtovány
všechny projekty, spolufinancované
z EU, nebudeme se pouštět do žádných
dalších finančně náročných akcí.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce
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Pokojné a požehnané svátky nám všem

Vážení farníci,
je mi velkou ctí, že mohu napsat zase pár
slov a prostřednictvím Bumerangu Vás oslovit.
Je až neuvěřitelné, jak ten čas utíká. Už
druhým rokem se potýkáme s opravami naší
fary a už druhým rokem úspěšně. První část
oprav se prováděla především uvnitř objektu,
a ten, kdo na faru nechodí, si jich asi ani nepovšiml. Letošní opravy jsou už očividné. Podařilo se nám vyměnit všechna okna a obojí
vstupní dveře. Doufám, že se nám podaří
opravit i střechu a fasádu a na závěr i zeď
kolem fary. Všechny tyto opravy dohromady,
spolu s kostelem, přispějí k pěkné vizitce
naší obce. Přece právě tyto budovy ve většině obcí jsou místy, která se uvádí na pohlednicích, která se ukazují návštěvám,
a na která je každý občan hrdý (myslím, že
i ten občan, který se deklaruje jako nevěřící).
O to více, že v naší, čím dál tím pěknější obci,
jsou právě tyto budovy kulturními památkami.
Promiňte mi, že se opakuji: Je skutečně
neuvěřitelné, jak ten čas utíká. Už potřetí budeme spolu prožívat nejkrásnější svátky
v roce – svátky Narození Páně.
Jsem rád, že Vám mohu oznámit společné
oslavy těchto svátků a zároveň Vás na ně srdečně pozvat. Začneme tradiční „Půlnoční
mší svatou“, která bude sloužena v našem
kostele sv. Václava přesně o půlnoci (noc
z pátku 24. prosince na sobotu 25. prosince)
ve 24.00 hod. Pro všechny, kteří vědí, že nevydrží do půlnoci (třeba naše děti), bude
sloužena v kapli v Dolní Lhotě mše svatá pro
rodiny s dětmi, a to v pátek 24. prosince

(Štědrý den) v 15.00 hod. Obec Dolní Lhota
také patří k naší farnosti a přijít mohou
všichni.
Je už samozřejmostí, že o vánočních svátcích můžete navštívit náš kostel a pomodlit
se u jesliček. Letos bude kostel přístupný na
Boží hod (1. svátek vánoční) v sobotu 25.
prosince od 14.00 do 16.00 hodin.

se narodil pro každého z nás. Kéž bychom si
znovu a znovu tohoto zázraku všimli a přijali
jej do našich srdcí. Nebojte se to udělat.
Ježíš Vám nic nevezme. Ba právě naopak,
rád Vám dá – svoji milost, lásku a požehnání
do nového roku. To Vám i já přeji ze srdce,
stejně tak i pokojné a požehnané vánoční
P. Mariusz Banaszczyk, farář
svátky.

Připravujeme pro Vás také „živý betlém“,
který můžete vidět a zúčastnit se ho rovněž
v sobotu 25. prosince v 16.15 hod. na farní
zahradě ve Velké Polomi. Nezapomeňte si
s sebou přinést lampičku a dětem připravte
malý dáreček pro Ježíška. Využijte této příležitosti a přijďte s dětmi či s vnoučaty, které
se často nemohou dočkat, až uvidí živého Ježíška. Doufám, že i letos se sejdeme v tak
velkém počtu jako loni.
Velmi úspěšné jsou vánoční koncerty,
které již tradičně pořádáme v našem kostele.
U nás v Polsku říkáme: Cizí chválíte, svého
neznáte. Po loňské návštěvě zpěváků z Polska, kdy jsme slyšeli koledy tak, jak se zpívají
v Polsku, přišel zase čas na koledy české.
Letos v našem kostele vystoupí naši zpěváci.
Své síly spojí náš farní sbor a naše farní
scholy. Těším se na společné setkání s Vámi
v našem kostele sv. Václava na Vánočním
koncertě, který se uskuteční v neděli 2. ledna
2011 v 17.00 hod.
Samozřejmě nemohu nechat bez poděkování Vaše hojné dary při „Tříkrálové sbírce“.
Děti, které k Vám při této příležitosti přijdou,
Vám přinášejí radost těch nejkrásnějších
svátků a připomenou Vám, že Ježíš Kristus
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Odpady v obci Plesová
Přinášíme novinku v třídění odpadů:
• Do kontejnerů na plasty mohou občané
odkládat KOVOVÉ OBALY.
• Co jsou kovové obaly? Např. plechovky
od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky
apod. NEPATŘÍ SEM KOVOVÉ OBALY OD
NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (obaly od barev,
ředidel apod.).
• SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH, NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROODPADU V ROCE 2011
4. 6. 2011 (sobota)
8 – 11 hodin
10. 9. 2011 (sobota)
8 – 11 hodin
• Svoz popelových nádob v průběhu vánočního a novoročního volna probíhá standardně. PONDĚLÍ 3. LEDNA 2011 JE
LICHÝM TÝDNEM – odvážíme svoz o četnosti jednou týdně i jednou za čtrnáct dní.
ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
POPLATKY ZA „POP E LN ICE“
Poplatek za systém odpadů v roce 2011
je stanoven na 492,- Kč / osobu
Splatnost poplatku
DO 31. ČERVENCE 2011!
Poplatky lze hradit hotově do pokladny
obce na Obecním úřadě ve Velké Polomi u
paní Jany Brázdové – I. patro, dveře č. 2,
nebo bankovním převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s. v Opavě, číslo
účtu 4022821/0100, variabilní symbol
03722+pětimístné číslo složené z nul a čísla
popisného (tzn. číslo popisné 114 bude mít
variabilní symbol 0372200114).
O osvobození nebo úlevu na poplatku lze
požádat do 31. 7. 2011, a to formou ozná-

mení doloženého dokumenty prokazujícími
oprávněnost úlevy nebo osvobození na poplatku (Oznámení k osvobození lze stáhnout
z internetových stránek obce v sekci formuláře). Bude-li z Vaší strany zjištěna skutečnost nároku na osvobození později, lze
poplatek ze strany obce vrátit. V případě, že
je osvobození nebo úlevě vyhověno, neobdrží žadatel vyrozumění. Osvobození nebo
úlevu lze požadovat v případech uvedených
v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2010, která
je zveřejněna na webových stránkách obce
v sekci Dokumenty obecního úřadu – vyhlášky a nařízení.
PO PLATE K ZA PSY
Poplatek za psy v roce 2011 doznává změny
a je stanoven takto:
1. za prvního psa........................................240,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele .........................................................360,- Kč
3. za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, in validn íh o, vdovského neb o
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu ........................................120,- Kč
4. za druhého a dalšího psa téhož držitele,
poživatele starobního, invalidního, vdovského neb o vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu ..............180,- Kč
Splatnost poplatku do 31. března
kalendářního roku.
Současně Vás žádáme, abyste úhyn nebo
pořízení psa hlásili na obecním úřadě co nejdříve.
Poplatky lze hradit v hotovosti od
Pavlína Mučková
1. února 2011.

Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost nový zákon – tzv. „Daňový řád“ (č. 280/2009
Sb.), který nahrazuje zákon „O správě daní a poplatků“ (č. 337/1992 Sb.). Tento zákon,
jehož prostřednictvím se bude provádět evidence, správa a vymáhání místních poplatků,
je přísnější než zákon předchozí. Při neuhrazení poplatku do data splatnosti se
platebním výměrem, BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, zvyšuje nezaplacený
poplatek až NA TROJNÁSOBEK!!! Žádáme občany o zodpovědnost v placení poplatků.

Veřejná kanalizace a uzavírání smluv
V letošním roce uzavírala obec s občany, případně vlastníky nemovitostí, smlouvy o napojení na veřejnou kanalizaci. Tyto smlouvy nejsou povinností, ale právem občana (vlastníka) se na kanalizační síť v obci připojit. Otočíme-li to, je i právem, ale ne povinností obce
tuto smlouvu s občanem (vlastníkem) uzavřít.
Teď, v polovině prosince, není smlouvou vázána asi pětina nemovitostí v obci. Obec má
zpracovaný Kanalizační řád a současně má v obci zmapována napojení nemovitostí na veřejnou síť kanalizace. Větší část této pětiny nemovitostí odvádí odpadní vody do kanalizace
obce „na černo“. Na jaře roku 2011 bude proto provedena kontrola a neoprávněně napoPavlína Mučková
jené nemovitosti budou ze strany veřejné kanalizace zaslepeny.
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Pozvánka na Maškarní rej s šaškem
Hopsalínem
Občanské sdružení rodičů při Mateřské
škole ve Velké Polomi ve spolupráci s Mateřskou školou ve Velké Polomi pořádají pro
děti „Maškarní rej s šaškem Hopsalínem“.
Akce se koná v sobotu 15. ledna 2011
v 15 hodin v sále Sokolovny.
Pozvánka na Ples sportovců
TJ Velká Polom si dovoluje pozvat všechny
příznivce sportu i ostatní občany na tradiční sportovní
ples – po loňském úspěchu
opět v rytmu
DISKO. Ples
se koná v pátek 21. ledna 2011 od
20.00 hod. v sále
Sokolovny. Hudbu
zajišťuje DJ Petříček.
Předprodej vstupenek: pan Miroslav
Vrbka, tel. 605 743
882. Cena: 120
Kč a 200 Kč (s
večeří).
Srdečně zve Výbor TJ Velká Polom.
Pozvánka na Hasičský ples:
Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom
pořádá v sobotu dne 5. února 2011 od 19
hodin v sále Sokolovny tradiční Hasičský
ples. K tanci a poslechu hraje skupina KR
COMBO. Předprodej vstupenek: Kateřina
Honajzrová, Opavská 9, tel. 777 960 370,
e-mail: katerina.honajzrova@seznam.cz.
Pozvánka na Country bály:
Zveme Vás na tradiční Country bály do
sálu Sokolovny:
I. bál: sobota dne 12. února 2011 od 19 h
II. bál: sobota dne 19. února 2011 od 19 h
Rezervace a předprodej vstupenek
od 2. ledna 2011: Tomáš Lazecký – tel.
606 710 243.
Pozvánka na Rockový ples
Příznivce rocku různých věkových kategorií zveme na již tradiční Rockový ples,
který se koná v sále Sokolovny v pátek
25. února 2011. Předprodej vstupenek: Jiří
Kopřiva, Pivovarská 165, Velká Polom, tel.
728 962 586.

Co nového v kapele Rázy,
aneb Rázy jsou v ráži!
užití jeho louky bez jeho souhlasu a sešlapání trávy při natáčení videoklipu.
Ve výčtů dosažených úspěchů je na místě
vyzvednout naši zpěvačku Denisu Vlkovou,
která v soutěži Muzikant regionu, pořádanou
Opavským a Hlučínským deníkem, obsadila
osmé místo.
Zatím ještě horkou novinou je vydání
Dema 2010 pod jménem „Zvláštní klid“. CD
obsahuje pět nových písní a bonus v podobě
alternativní elektroverze jedné z nich, kterou
pro Rázy vytvořil multiinstrumentalista a bořič
hudebních hranic Marek Gabriel Hruška.

Velkopolomskou kapelu Rázy, kterou můžete znát z koncertů, internetu, popř. z předchozích vydání občasníku Bumerang,
netřeba dlouze představovat. Tedy jen ve
zkratce – Denisa Honajzer Vlková, Petr
„Mucha“ Musiál, Pavel Honajzer a Štěpán
„Štefifinka“ Duchoslav. Čtveřice, která si
od roku 2004 říká Rázy a pod tímto jménem
doposud odehrála bezmála šedesátku koncertů...

Ovšem doba se mění a ať už vlivem globálního oteplování či samovolně se ledy
zkrátka hnuly. Na následujících řádcích se
tedy dozvíte o „kapelních“ úspěších, aktualitách a událostech.
Na konci roku 2009 a v průběhu roku letošního se kapela zúčastnila několika soutěží, hlasování či nominací. Z dosažených
úspěchů lze vypíchnout semifinále soutěže
amatérských kapel Boomcup 2009 pořádané na legendární Stodolní ulici v klubu
Templ. Ze stovky přihlášených kapel se Rázy
probojovaly mezi osmičku nejlepších.
Další „kapelní“ úspěch byl dosažen vítězstvím v kategorii videoklip roku v moravskoslezských hudebních cenách Zajíc 2010.
První místo a památeční sošku jsme si odnesli za náš nízkorozpočtový videoklip k písni
Bolestná. Touto cestou děkujeme všem, kteří
se na realizaci klipu podíleli. Hlavní dík patří
režisérce a scenáristce Evě Gargašové. Zároveň se omluváme Michalu Kalužovi za vy-

Vzhledem k tomu, že
při nahrávání dema
Zvláštní klid byly použity různé perkusní
nástroje, které při
živém hraní kapele
chyběly, byla přijata posila v podobě Davida Haichela na post perkusisty.

Dále naše řady
rozšířila Martina Ševčíková, kterou jsme
přijali na pozici manažerky kapely. Ta se
tímto ujala všeho dění
kolem zajišťování koncertů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
nás v naší činnosti podporují včetně obce
Velká Polom.
Za kapelu Rázy Pavel Honajzer
Kontakt: tel.: 720 312 275
e-mail: razykapela@seznam.cz
www.bandzone.cz/razy
www.razy.iprostor.cz

Parkování na obecních komunikacích
Vážení spoluobčané,
z ničeho nic je tady zima a s ní spojené
radosti i strasti. Mezi ně patří i údržba pozemních komunikací ve vlastnictví obce
Velká Polom. Údržbu úspěšně již řadu let provádí pan Jindřich Hrbáč. Je to práce v neleh-

kých podmínkách – velmi náročná a zodpovědná, navíc často zkomplikovaná nezodpovědným chováním některých občanů, kteří i
přes upozornění parkují na obecních komunikacích a porušují tak zákon č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Protože se i přes výzvy situace nezlepšila, byli

jsme nuceni požádat o pomoc místní oddělení Policie České republiky, která přistoupila
k blokovému řízení. Věříme, že se tato nepopulární, ale někdy potřebná opatření setkala
s odezvou a nebude nutné je opakovat.
Tomáš Lazecký,
místostarosta obce
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Velký
úspěch
malého
klubu

Jezdecký oddíl TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm uspořádal na kolbišti na Nivách ve
dnech 24. – 26. září 2010 Velkou cenu Frenštátu s finále
Českého skokového poháru
(ČSP), kterého se zúčastňují
nejlepší jezdci republiky. Zároveň s tímto ČSP probíhaly
soutěže Dance and Jump
Czech Junior Cup (DaJCJC),
včetně závěrečného finále.
DaJCJC je tzv. „první liga“
v parkurovém skákání
pro jezdce do 21 let.

Tomuto finále předcházelo deset
kvalifikačních kol rozmístěných po celé
České republice, při kterých jezdci sbírali body. Do finále DaJCJC, které se
skládalo ze dvou kol a následného rozeskakování, postoupilo 20 nejlepších
dvojic z celé České republiky. Z prvního kola, které se skákalo na stupni
obtížnosti S** (130 cm), postupovalo 15
nejlepších dvojic do kola druhého obtížnosti
ST** (140 cm). Obě kola se podařilo bezchybně překonat jen dvěma jezdcům, a to
Barboře Tomanové na koni Clark 12 z pražského jezdeckého klubu a Jakubu Ludvíkovi
s koněm Merra z JK Velká Polom. Tito dva
jezdci se rozeskakovali na překážkách s výškou do 150 cm. Kamery České televize byly
svědky napínavé podívané, kterou začínala
Barbora Tomanová, která dokončila s 13
trestnými body. Poté nastoupil Jakub Ludvík
a rozeskakování, s výsledkem 5 trestných
bodů, mu zajistilo vítězství v celé soutěži
Dance and Jump Czech Junior Cup pro rok
2010. Pro devatenáctiletého jezdce, kterého
trénuje otec a který letos i vloni trénoval
krátce v Německu, to je prozatím největší
úspěch. Ten se také zapsal k největším
úspěchům celého klubu.
V této sezóně se klub dobře prezentoval
i na mnoha dalších závodech. Za zmínku stojí
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především účast na mistrovství ČR seniorů
konané 15.-18. července 2010 ve středočeských Martinicích.
Emila Ludvíka s koněm Kauce 1 nominoval jezdecký svaz severomoravské oblasti
k účasti na mistrovství ČR v kategorii družstev, kde se umístil v první polovině startovního pole. Dále na oblastních přeborech
v družstvech konaných ve dnech 31. 7. až
1. 8. 2010 v Ostravě vybojovala naše jezdkyně Daniela Solková na koni Jeny bronzovou medaili.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům,
kteří podporují jezdecký sport.
Za JK Velká Polom Marie Baránková
foto na straně: Jarmila Hlaváčová
a Jiří Gebauer

Pokus o světový rekord Galerie znaků měst
a obcí ČR aneb RECYKLOVANÉ ERBY

Už více než půl roku probíhá pokus o světový rekord, který má za úkol podpořit odpovědný přístup občanů k životnímu prostředí
a posílit jejich aktivní účast na tříděném
sběru odpadů v obcích a městech České republiky. Cílem je sestavení největší galerie
znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpa-

dových materiálů. Rekordní pokus pořádá
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
a.s. a jeho průběh v České republice koordinuje pelhřimovská Agentura Dobrý den.
K účasti je přihlášeno již více než 700 škol
z celé ČR! Bylo vytvořeno více než 990
znaků. Seznamy přihlášených škol v jednotlivých krajích, fotografie hotových znaků,
stejně jako mnoho dalších informací najdete
na adrese www.znakymestaobci.cz.
Erby moravskoslezských měst a obcí
budou vystaveny od 9. prosince 2010 do
9. ledna 2011 v galerii a klubu Ostrava
2015 - Stará Aréna, na Masarykově náměstí v Ostravě (www.staraarena.cz). V Moravskoslezském kraji se do rekordního
pokusu zapojilo 70 škol, přičemž ve Staré
Aréně bude vystaveno 30 nejzajímavějších
znaků. Všechny erby byly vyrobeny z materiálů, které jsou recyklovatelné, tedy z takových, které lze běžně vytřídit do barevných
kontejnerů. Žáci 7. A použili na znak Velké
Polomi žluté a zelené uzávěry od PET lahví,
zbytky barevných papírů, žluté igelitové tašky,
obalový karton od televize, lepidlo Herkules
a izolepy. Pracovali na něm R. Beinhauerová,
O. Grela a T. Kadulová. Znak Hrabyně je vy-

tvořen z více než šedesáti zelených uzávěrů
od PET lahví, bílých jednorázových igelitových tašek, z roztrhaných silonových punčoch, dále byl použit karton od lednice
a papírový provázek. Vytvořili jej S. Onderková, D. Rybka a M. Škrobánek s pomocí
T. Laufka, M. Hrubého a K. Dostálové. Čavisovský erb vytvořili N. Olšinová, J. Salomon,
T. Hrouda a M. Bazárová. Použili na něj několik bíločervených brček, bílé jednorázové
igelitové tašky, staré časopisy a krabičky ob
barev, lepidlo Herkules, černou izolepu, starý
karon a papírový provázek. L. a M. Kubínovi,
J. Chodura, P. Ivánek a P. Hanzal spolu vytvořili znak Dolní Lhoty z více než 650 modrých, bílých a červených uzávěrů od PET
lahví, které upevnili tavnou pistolí na karton
od pračky. Naše škola byla natolik úspěšná,
že znak obce Hrabyně byl vybrán na výstavu.
Po skončení výstavy ve Staré Aréně v Ostravě budou prezentované znaky měst Moravskoslezského kraje převezeny na brněnské výstaviště, kde budou v rámci veletrhů
GO a REGIONTOUR 2011 součástí celorepublikové výstavy a pokusu o překonání světového rekordu.
Mgr. Libuše Galová, učitelka

Putování Horní Lhotou za stříbrnou hvězdičkou
Hvězdička stříbrná dopadla na zem.
A všechno kolem nás mění se rázem.
Hvězdička stříbrná nám zase po roce
přináší stromeček, přináší Vánoce.
ském roce jsme s lampiónky, převlečení za
čarodějnice a strašidla, Horní Lhotu „přeletěli
na košťatech“. Letos jsme byli jako andělé,
a co nás čeká příští rok, to se ještě uvidí.
Andělské vánoce a báječný nový rok
2011 Vám přejí andílci z MŠ Horní Lhota.

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 se vydali andílci, nejen z mateřské školy, na procházku
večerní Horní Lhotou. Na cestu jim svítily
lampióny, lucerničky a jiná světýlka. Procházce předcházela dobrodružná stezka odvahy, kterou děti absolvovaly v doprovodu
rodiče a ty odvážnější ji zvládly samotně. Na
konci stezky čekal anděl, který je odměnil
stříbrnou hvězdičkou, bonbónkem a obráz-

kem andělíčka. U obecního vánočního stromu si andílci společně zazpívali. Někteří andílci přiletěli až z Velké Polomi. Naše školka
je totiž odloučeným pracovištěm mateřské
školy ve Velké Polomi. Děti z Velké Polomi,
které pro nízkou kapacitu nebyly přijaty do
místní školky, využívají tu naši. Jsme rádi, že
rodiče s těmito dětmi vážili cestu a přijeli na
tuto akci, moc nás jejich zájem těší. V loň-
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Poslední Vánoce ve školce na ulici Opavská 59

Když se za oknem objeví první vločky,
každý se zaraduje, ale děti – ty jsou nadšené.
Všechny děti v naší školce už vědí, že brzy po
Mikuláši následují ty nejkrásnější svátky
v roce, Vánoce. V naší školce najdete v tuto
dobu plno čertů, andělů a Mikulášů, ozdobené větve borovic a smrků, psaníčka Ježíškovi a také vůni perníčků a lineckého
cukroví, které s dětmi pečeme. V letošním

roce však máme těch čertů mnohem více,
protože jsme už v říjnu vyhlásili soutěž „O nejzajímavějšího čertíka“ – soutěž rodičů s dětmi. Děti povídaly o tom, jak sbíraly přírodniny
na čertíky, jak maminky šily, pletly, tatínkové
natírali, vrtali, dědečkové lepili a jak se babičky snažily ušít kabátek nebo ocásek.
„Jsme první!“, radovala se jedna maminka
a pak už se pomalu objevoval jeden čertík za
druhým. Všichni si dávali pozor, aby ten jejich
dostal cedulku, na které bylo napsáno, kdo
ho vytvořil, a tatínkové i strejdové se rozčilovali, když své jméno nenašli. Vyhlášení vítězů
proběhlo slavnostně na Mikulášské besídce,
kde všechny děti dostaly odměnu. Zkrátka
zvítězili všichni zúčastnění. Ovšem smysl celé
akce spočíval ve spolupráci dětí a dospělých,
kdy si společně radili, pomáhali a komunikovali, ale hlavně si dospělí – i v dnešní uspěchané době – našli na své děti čas – a to se
opravdu cení.
Jelikož jsou to naše poslední Vánoce
v budově na ulici Opavská 59, snažily jsme
se o to, aby výzdoba naší školky byla co nejkrásnější. Školka tady fungovala od 1. prosince 1995 a tehdy jsme si myslely, že už to
bude konečná. Budova to byla sice nevyhovující a neustále bylo co opravovat, ale nějak

Projektový den RODINA
Dne 15. října 2010 proběhl na naší škole projektový den na téma RODINA.
Mladší děti I. stupně zvládly pod vedením učitelů vytvořit jednoduché
rodokmeny rodin, nakreslit celou svou rodinu, složit puzzle rodiny a postavit
dům ze všech rodin ve své třídě. Povídaly, jak tráví volný čas společně se svými
rodiči nebo jak pomáhají vytvořit doma krásnou a příjemnou atmosféru. Řeč
byla i o povinnostech rodičů chodit do zaměstnání a o jiných domácích starostech, třeba s výchovou dětí. Poučné i zajímavé bylo pro děti poznávání věcí
a předmětů, které používali v domácnostech naši předkové.
Starší děti I. stupně tvořily samostatně myšlenkovou mapu rodiny. Samostatně navrhovaly témata a diskutovaly o nich, např. témata hádky sourozenců,
odložené děti, společně strávený čas rodičů a dětí, finance a rodina, úmrtí
v rodině apod. Došlo i na srovnávání majetkových poměrů našich a zahraničních rodin. Ať už děti hovořily o rodině anglicky nebo česky, nakonec se
všechny shodly, že NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚTI JSOU TAM, KDE SE MAMINKA
A TATÍNEK SMĚJÍ, svoje rodiče by za nic na světě nevyměnily.
Žákům II. stupně se projektový den o rodině také povedl. Chovali se vzorně
a předem si zjistili odpovědi rodičů a spolužáků na otázky: „Na co jsem ještě
malý?“ a „Na co jsem už velký?“ Dotazník společně vyhodnotili ve třídě. Žáci
pracovali také ve skupinách se spolužáky ostatních tříd II. stupně, kde hovořili anglicky o české rodině, o rodinách v různých zemích, jak užitečně trávit
volný čas, jakou roli mají oni sami ve své rodině apod. Hráli hry, které mohou
hrát spolu rodiny tak, aby se zapojil každý člen v rodině.
Nejstarší žáci II. stupně výtvarně zpracovali rodinu v jiných zemích a vytvořili koláž na téma „dovolená snů“. Společně s učiteli diskutovali ve třídách i na
tak obtížná témata, jakými jsou náhradní rodinná péče nebo ztráta milované
osoby (dítěte či rodiče). Celé dopoledne je zachyceno na fotografiích a jednom videu, umístěných na internetových stránkách ZŠ v sekci fotogalerie.
Marie Bachurová, asistentka pedagoga

jsme si my učitelky na ni zvykly a myslím si,
že jsme v ní prožily s dětmi mnoho krásných
chvil. Budově se poděkovat nedá, ale chtěla
bych poděkovat všem – rodičům, vedení ZŠ,
obci, učitelkám i učitelkám důchodkyním,
provozním zaměstnancům současným i bývalým za pomoc při překonávání překážek,
které se za ty roky vyskytly, a hlavně za to, že
se snažili připravit pro děti to nejlepší prostředí, které si zaslouží.
Čekají nás Vánoce a tak Vám přeji, abyste
je prožili v klidu a pohodě. Co popřát do nového roku? Hlavně dobré zdraví, hodně elánu
a chuti do práce, protože budeme mít novou
školku a bude třeba ji pro naše děti dobře
Válková Eva, vedoucí učitelka MŠ
připravit.

Co se děje
v naší škole
Neděste se nadpisem! Chceme Vás jen seznámit
s akcemi, které proběhly nebo probíhají v naší škole.
Koncem listopadu to byla projekce fotografií účastníka expedice v Africe, konkrétně v Ugandě. Děti se zájmem sledovaly nejen fotky promítané na nových
interaktivních tabulích, ale i zajímavé povídání o životě
zdejších rodin. Své poznatky pak děti zúročily v krátkém
kvízu o upomínkové ceny.
Důkazem toho, že ne všechny programy pro děti mají
dobrý ohlas, byl program prevence sociálně patologických jevů – Sezame, otevři se, který většina žáků
1. stupně hodnotila negativně.
Tradicí se stává výroba adventních věnců a svícnů.
Tentokrát se pracovalo v respiriu ZŠ. Opět jsme si mohli
nechat poradit od paní Romany Švidrnochové a zakoupit potřebný materiál přímo na místě. Kdo navštívil školu
v rámci "Dne otevřených dveří", určitě si na výstavce
prohlédl krásné adventní věnce spolu s nádhernými
čerty, které vyrobily děti s rodiči z MŠ.
Začátkem prosince jsme jeli do Planetária, program
byl moc pěkný.
Během tohoto měsíce probíhá projekt "Vánoce". Můžete si pod tím představit vánoční zvyky a tradice, výrobu dárků, přáníček, výzdobu školy, zpěv koled, hraní
her, soutěž ve zpěvu vánočních písní (Perníková nota)...
a to je jen část našich nápadů.
Mgr. Denisa Thiemelová, učitelka
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Jak na střední školu
Uplatnění na trhu práce

Vycházející žák si může podat tři přihlášky na tři střední školy (resp. tři přihlášky na tři, dva nebo jeden obor jedné,
dvou nebo tří škol).
Přihlášku získáte na střední škole,
koupíte v prodejně SEVT nebo stáhnete
z internetu. Naše škola poskytuje žákům
nadstandardní službu a předá jim přihlášky už částečně vyplněné pomocí počítačového programu.
Základní škola žákovi v pololetí předá
spolu s vysvědčením Výstupní hodnocení
a v průběhu února proti podpisu rodičů
Zápisový lístek, který žák odevzdá na
střední škole, na kterou byl přijat, a na
kterou se rozhodl nastoupit. Zápisový lístek je možné jednou vzít ze střední školy
zpátky a dát na jinou školu. Další Zápisový lístek od nás získáte pouze na základě písemného Čestného prohlášení,
že původní nebyl použit na žádné střední
škole.

Vyplněnou přihlášku na střední školu
doručte řediteli střední školy do 15.
března 2011.
Využívejte Dnů otevřených dveří, které
střední školy pořádají. Ptejte se na středních školách, zda jsou zapojeny do některého stipendijního programu. Průběh,
podmínky a další informace okolo přijímacího řízení si zjišťujte na střední škole.
Perspektivní obory z hlediska uplatnění na trhu práce jsou dle sdělení zaměstnavatelů a úřadu práce obory
zahradnické, chemické, strojní
a hutní, stavební, dopravní, elektro
a informační technologie.
Užitečné informace najdete v brožuře
Kam po základní škole, kterou si žáci 9. tříd
zakoupili, a kterou pro ně sestavuje Úřad
práce Ostrava. Brožuru najdete na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info.
Mgr. Zdenka Kordasová,
výchovná poradkyně

Výukový projekt VÁNOCE
V prosinci, adventním měsíci, se v naší základní
škole chystáme na příchod nejkrásnějších svátků
v roce. Děti s rodiči vyrábějí adventní věnce, žáci
pod vedením učitelů vyzdobí školní chodby a třídy
na prvním a druhém stupni ZŠ, svátečně vyzdobená je také školní jídelna. Mnoho lidí letos mělo
možnost výsledky těchto prací zhlédnout na Dni
otevřených dveří naší ZŠ, který se konal u příležitosti slavnostního otevření tří projektů financovaných z prostředků EU dne 27. listopadu 2010.
Žáci 9. tříd už tradičně chystají „Mikuláše“ pro
žáky nižších tříd a pro děti mateřské školy. Výzdobou školy naše práce nekončí, v pracovních činnostech žáci pečou a zdobí perníčky a vyrábějí
vánoční svícny. Ve výtvarné výchově děti ztvárňují
své vánoční představy. Ve výchovně zaměřených
předmětech se žáci seznamují s vánočními zvyky,
tradicemi a symboly u nás i ve světě.
Na závěr tohoto adventního měsíce se uskutečňují v jednotlivých třídách vánoční besídky, pro
které si děti připravují svůj zábavný program a případně si předávají vzájemně dárky.
Pak už na děti čekají vytoužené vánoční prázdniny v kruhu nejbližších, pojídání cukroví, sledování
pohádek a samozřejmě těšení se na Ježíška.

Mikulášská laťka
– soutěž ve skoku vysokém

ZŠ a MŠ Velká Polom pořádala v pátek 3. prosince 2010
soutěž ve skoku vysokém jako první aktivitu projektu Přeshraniční meziškolní spolupráce, na který v září 2010 získala
grant v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu
Přeshraniční spolupráce. Polskou partnerskou školou je
Publiczna Szkola Podstawowa v Naczęsławicach. Soutěž
začala v dopoledních hodinách za účasti 77 žáků rozdělených do čtyř kategorií. V závěru soutěže se mezi nejlepšími
skokany rozhodovalo až na výškách přes 150 cm.

Mgr. Hana Židková, učitelka

Kategorie mladší dívky
1. místo – Bazárová Michaela
2. místo – Jarošová Isabella
3. místo – Malotová Adriana
4. místo – Langerová Denisa
5. místo – Hrdinová Martina
6. místo – Maláčová Michaela
Kategorie mladší chlapci
1. místo – Urbanczyk Štěpán
2. místo – Stadtherr Jiří
3. místo – Chodura Jakub
4. místo – Švigár David
5. místo – Thiemel Jan
6. místo – Demel Ondřej
Kategorie starší dívky
1. místo – Tylečková Klára
2. místo – Hrubá Veronika
3. místo – Kozelská Anna
4. místo – Hošková Barbora
5. místo – Glogarová Nikola
6. místo – Kuzniciusová Nikola
Kategorie starší chlapci
1. místo – Kozák Tomáš
2. místo – Vůjtek Josef
3. místo – Vidlička Václav
4. místo – Kopec Daniel
5. místo – Vaněk Petr
6. místo – Kubánek David
Další akcí přeshraniční spolupráce bude společné setkání
pedagogů obou škol a následně
turnaj žáků v míčových hrách.
Autor článku: Mgr. Jan Šrajer, učitel
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O nejpěknější obrázek
V rámci Dne otevřených dveří, který se
konal dne 27. listopadu 2010 u příležitosti
slavnostního otevření tří projektů financovaných z prostředků EU, se konalo i hlasování
o nejpěknější obrázky dětí naší školy na
téma Škola a sport. Hlasování se zúčastnilo
213 hlasujících návštěvníků školy. Bylo odevzdáno 201 platných hlasovacích lístků. Vyřazeny byly hlasy, kde bylo vypsáno více čísel
výkresů než jeden v každé kategorii. Vítězům
– autorům vítězných obrázků – srdečně gratulujeme.
Kategorie MŠ:
1. místo – Denisa Výtisková, obr. č. 4
2. místo – Zora Demlová, obr. č. 11
3. místo – Karolína Köhlerová, obr. č. 2
Kategorie ZŠ, I. stupeň:
1. místo – Zlata Schwarzová, obr. č. 18
2. místo – Jan Chodil, obr. č. 72
3. místo – Lucie Výtisková, obr. č. 25
Kategorie ZŠ, II. stupeň:
1. místo – Martina Hrdinová, obr. č. 12
2. místo – Anna Hablawetzová, obr. č. 19
3. – 4. místo – Tereza Bartoňková , obr.
č. 4 a Tereza Kadulová, obr. č. 20

Cosi málo k těm našim benjamínkům
Loni – to vim jistě, skončili sme na poslednim mistě.
Na podzim sme temu "přitli" a synci se naraz chytli.
Včil to eště nevim jistě, ale zatim sme na patym mistě.
Na podzim se konal turnaj.
Hral tu Hlučin, dvě Polomě, pro nas trochu ostuda, vyhrala to Poruba.
Ze čtyř tymu skončit třeti, tuš zklamaly mě trochu děti.
Možna řekneš, že sem magor, ale v lednu bude nabor.
Rad uvidim nove hvězdy, novy Messi nebo Kucka, u nas zaři hvězda Lucka.
Matěj nebo Matyaš, to je pravda z jineho sudu, ti nam v Baniku nezrobi ostudu.
Tak se neboj, přijdi k nam, dres pro tebe nachystam,
kopajdy a chraniče seženou ti rodiče.
Je postaveny novy "chram", rad tě pod nim přivitam.

Výsledky podzimní části sezóny 2010/11:

Velká Polom – Klimkovice 4 : 2 (Stadtherr 2, Kupský, Rychlý)
Hlubina – Velká Polom 1 : 2 (Stadtherr, Kedroň)
Velká Polom – Fenix 1 : 6 (Vaněk)
Slovan – Velká Polom 5 : 2 (Rychlý 2)
Velká Polom – Stará Bělá 3 : 1 (Rychlý, Kupský 2)
Svinov – Velká Polom 1 : 0
Velká Polom – Třebovice 2 : 0 (Rychlý 2)
Dolní Lhota – Velká Polom 5 : 1 (Vaněk)
Velká Polom – Krásné Pole 3 : 2 (Stadtherr 2, Bolek)

Mgr. Libuše Galová, učitelka

Olympiáda v českém jazyce
– pro talentované žáky
Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží a olympiád – matematických,
fyzikálních, chemických, zeměpisných apod.
Každoročně organizujeme školní kolo Olympiády v českém jazyce. Na tuto soutěž se
nedá předem přesně připravit. Český jazyk
je nesmírně obsáhlý, úkoly jsou tajné a žáci
se s nimi seznámí až při řešení. Navíc to není
jen otrocké memorování naučených pouček,
ale je to čeština praktická, kde vedle znalostí
musejí soutěžící také používat „selský
rozum“, mít bohatou slovní zásobu a být pohotoví, což není věc jednoduchá.

Však si to zkuste - Příklad úkolu:
Opravte všechny jazykové nedostatky ve
větách:
Prohlíželi jsme si fotografie v babiččinu
albu.
Před pokládali jsme , že diváci bu dou
aplaudovat týmže interpretům jako my, ale
o většině lidech se to říct nedalo.
Výpravčí na nás mával dlouhými pažemi.
Umístění našich žáků v letošní soutěži
můžete nalézt na webových stránkách školy.
Dva nejúspěšnější řešitelé postupují do
okresního kola.
Mgr. Věra Moravcová, učitelka
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Výsledná tabulka:

1. DOLNÍ LHOTA 25, 2. KRÁSNÉ POLE 19, 3. FENIX 15, 4. STARÁ BĚLÁ 15, 5. VELKÁ
POLOM 15, 6. SVINOV 13, 7. KLIMKOVICE 10, 8. SLOVAN OSTRAVA 9, 9. HLUBINA 1,
10.TŘEBOVICE 0
TJ Velká Polom, oddíl kopané, pořádá ve středu 12.1.2011 od 16:00 hodin
NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ (ročník narození 2002 - 2004).
Nábor se koná v tělocvičně ZŠ Velká Polom.
Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny a doprovod nutný.
TRÉNINK BENJAMÍNKŮ SE KONÁ KAŽDOU STŘEDU OD 16:00 - 18:00 HOD. V TĚLOCVIČNĚ ZŠ VELKÁ POLOM.
Kontakt: Martin Výtisk, tel. 737 731 187, Rostislav Vaněk, tel. 732 278 203

15. ročník Vesnických sportovních her
VO 2010 má své vítěze
V sobotu 27. listopadu 2010 se v sále
Obecního domu v Hlubočci uskutečnil
večírek s vyhlášením vítězů celoroční
sportovní soutěže deseti obcí našeho
regionu, nazvané VO 2010. Sešli se zde
zástupci týmů z Dolní Lhoty, Dobroslavic, Hlubočce, Horní Lhoty, Krásného
Pole, Pusté Polomi, Plesné, Těškovic,
Velké Polomi a Vřesiny. Byl pro ně připraven bohatý program s vystoupením
dětských mažoretek z Klimkovic a vystoupení taneční skupiny Roštěnky
z Hlubočce. Obce navzájem soutěžily
v různých disciplínách, které rozesmály
snad všechny hosty. K tanci a poslechu
zahrál a zazpíval DJ Patrik Mácha
z Ostravy.
Předáním putovního poháru pro „nejsportovnější obec střední Evropy a okolí“ se završil již 15. ročník soutěže obcí v různých
disciplínách individuálních a kolektivních
sportů. Po loňském vítězství týmu Dolní Lhoty
se vrátila na první místo soutěže Velká Polom.
Gratulujeme. Ale i ostatní týmy se snažily.
První soutěží byl plavecký závod v Hrabůvce, pořádaný Krásným Polem, kde vítězný
Vojtěch Dolba z Dolní Lhoty zaplaval 100 m
za 57 vteřin. V družstvech zvítězil plavecký
tým Dobroslavic.
V únoru se v Pusté Polomi uskutečnil turnaj ve stolním tenise. V jednotlivcích zvítězil
Petr Heil z Horní Lhoty, v družstvech zvítězili
potřetí v řadě stolní tenisté z Hlubočce.

Tělovýchovná jednota
Velká Polom

V březnu se v Plesné rozehrál turnaj
v badmintonu, který se již nastálo zařadil mezi
soutěžní disciplíny. Vyhrál výborný tým
z Plesné.
V dubnu obsadili sportovci rekonstruovanou kuželnu v Dobroslavicích. Turnaj v dráhových kuželkách vyhrála Vřesina, v jednotlivcích Karel Ridl z Dobroslavic.
V květnu se na trať přespolního běhu
v Dolní Lhotě vydalo jen 28 běžců. Neustálý
déšť a chlad poznamenal účast běžců. Vyhrál
Aleš Miko z Dolní Lhoty a také tým z této
obce.

přeje všem občanům,
společenským organizacím
a občanským sdružením
ve Velké Polomi
příjemné prožití vánočních svátků
a v roce 2011 hodně štěstí,
zdraví a vzájemného porozumění.

Za Tělovýchovnou jednotu Velká Polom
Výbor TJ Velká Polom

V červnu se počasí umoudřilo a na kurty
v Horní Lhotě zasvítilo sluníčko, a tak turnaj
v nohejbale proběhl za přijatelného počasí.
Nohejbalu kralovala Vřesina.
Dalším turnajem v červnu byl volejbal,
který na kurtech ve Vřesině vyhrála Velká
Polom.
Hned po prázdninovém odpočinku se
v září setkali na střelnici ve Velké Polomi lukostřelci. Zvítězil Martin Konečný z Horní
Lhoty a jeho lukostřelecké družstvo.
Cyklistický závod v Plesné se první sobotu v říjnu zařadil mezi nejtěžší disciplíny VO
2010. Týden pršelo, a trať byla podle toho
rozbahněná, plná kaluží. Závodu „Plesenská
stezka“ se zúčastnilo 106 cyklistů a mezi
nimi závodníci VO 2010, kteří to mají proti
aktivním cyklistům velmi těžké. Proto bylo
velkým úspěchem celkové první místo pro
Viktora Klose z Horní Lhoty. V družstvech VO
bylo první cyklistické družstvo Velké Polomi.
Poslední sobotu v říjnu se ve Velké Polomi uskutečnila sportovní střelba ze vzduchovky. Hezký závod vyhrál Přemek Stanovský z Hlubočce a první místo v družstvech
patřilo Velké Polomi, která tím vyhrála i celoroční soutěž. Na druhém místě celkově skončila Vřesina a na třetím místě Dolní Lhota.
Na večírku bylo co oslavovat. K patnáctému výročí založení Vesnické olympiády dostala každá obec pamětní pohár, první tři
týmy pak ještě šampaňské.
Jak se sluší, odloží sportovci soupeření
přes svátky na čas k ledu. Ale již v lednu příštího roku se zase každý zakousne do té své
disciplíny. Přitáhne tato soutěž opět nové talenty jako ta letošní?
Milan Nedvídek, Hlubočec
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VENI – VIDI – ET VINCIT
Pod tímto sloganem jsem vloni napsal informaci o postupu prací na objektech sýpky,
židovny a vodní tvrze, které vlastní pan
Ing. Šmíra a které jsou s velkým zájmem sledovány širším okruhem obyvatelstva.
Dne 28. listopadu tomu budou dva roky, kdy
na tyto objekty nastoupili oravští tesaři, kteří
udělali velký kus práce. O tom bylo psáno
v Bumerangu č. 7/2009. Článek končí poznámkou: …pokud nenastanou nečekané
události …snad za rok můžeme očekávat
brzké uvedení zachráněných objektů do
praktického užívání. A stalo se! K nastalým
problémům se vrátíme později.
Pokud pracovala skupina oravských tesařů na stavbě nových střech, bylo možno
sledovat postup prací, ale druhý rok jejich
činnosti nebyl tak výrazný – pro oko – protože těžiště prací vykonávaných na sýpkách
bylo přeneseno do objektu. Skupina tesařů
byla vystřídána jinou odbornou skupinou –
štukatérů.
Dovolte, abych Vás seznámil s jejich výsledkem, včetně výkonů i jiných pracovních
skupin.
• Střecha bývalé obytné části byla pokryta
šindelem.
• Byly provedeny vnitřní omítky na sýpce
i obytné části.
• Byly opraveny klenby včetně hrubých omítek.
• V židovně byla snížena podlaha o cca 30 cm.
• Na části objektu v 1. patře byla osazena
nová okna.
• Nádvoří tvrze bylo vyčištěno až na původní
dlažbu.
• Byl vyčištěn suterén tvrze od sutiny propadlých stropů.
• Vyčištění studny na nádvoří tvrze, bez jakýchkoliv nálezů významných artefaktů.
• Obnovení vodních příkopů, strana jižní a severní. Strana východní – příkop původní, na
straně západní bude pravděpodobně příkop
obnoven po ukončení prací uvnitř tvrze.
• Na celém objektu sýpky, židovny a obytné
části byly namontovány okapové žlaby
včetně svodů.
Nyní se vracím k úvodu – pokud nenastanou nečekané události – a ony nastaly!
Dne 23. srpna 2010 byla celá pracovní skupina přesunuta na záchranu zámku v Rychvaldu! Do Polomi mají nastoupit odborné
firmy na montáž energií (dosud nikdo nenastoupil).
Bylo by nespravedlivé nezmínit se o pracovní skupině, která výše uvedené práce
z velké části realizovala. Na fotografii zprava
Karel Žerdík, Radim Juněc, Kamil Durčák,
Jiří Vraspír, Kamil Juněc.
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Ještě na doplnění několik poznámek.
Karel Žerdík je realizátorem a snad i majordomem Ing. Šmíry na všech rozestavěných
i stávajících objektech. (Již hrabě Monte
Christo měl svého majordoma, na kterého se
mohl absolutně spolehnout).
Kamil Juněc je vedoucím štukatérem
a vedl celou skupinu téměř od zimy až do jejího odchodu do Rychvaldu.
A nakonec nemohu nezmínit se o Jiřím
Vraspírovi alias Jurovi! Jeho příjmení připomíná francouzský původ. Snad jeho předkové bojovali v revoluci na pařížských
barikádách. Je rodákem z Brna a tím je dáno,
že ovládá brněnský hantec, a když to zpestří
ostravskými výrazy, sice mu nerozumíte, ale
je radost ho poslouchat. Skutečně by z něj
byl velmi dobrý kastelán.
Jinak celá skupina je organizačně velmi
dobře sladěná, vzájemně si rozumí a důkazem toho jsou výsledky, které za sebou zanechali v Polomi.
V Bumerangu č. 6/2009 v článku „střetnutí století i tisíciletí“ je úvaha o možném
soutěžení dvou subjektů a bylo to položeno
do vojenské terminologie. Oba majitelé jsou
povýšeni na „generály“. „Generál“ Robert
Švec – majitel všech pozemků p. Kubíčka
a „generál“ Pavel Šmíra – majitel sýpky, židovny a vodní tvrze, jejich styková linie bude
probíhat asi středem náměstí, by měli ladit
své budoucí programy tak, aby toto náměstí,
které zrealizují, se zařadilo do skvostů architektonických a uměleckých památek.
Abychom byli v obraze, je nutno sledovat velícího generála Švece! S p. generálem jsem se
setkal 15. 9. 2010, kdy jsme na toto téma spolu
hovořili. Totiž lokalita Mlýnek je bezprostředně
navazující celek a je dílčí součástí budoucího
náměstí. Položil jsem panu Švecovi několik otázek a jeho odpovědi byly následující.

Měla krize dopad na počet zájemců
o výstavbu RD v Polomi?
Samozřejmě ano. Již v r. 2009 byl znatelný útlum zájemců, který se přenesl i do začátku r. 2010. V současné době je mírný
vzestup, který doufám si udrží stoupající tendenci.
V zástavbové studii, která je k nahlédnutí na obecním úřadě, jsou zakresleny tuším tři rybníčky. Budete
realizovat tento návrh architektů?
Samozřejmě ano. Tento návrh je pro nás
velmi lákavý, neboť vytváří zónu klidu, kterou
nenajdete v žádné obci širokého okolí Ostravy, aby příroda nabídla takový terén pro
architekty k realizaci takového záměru, de
facto přímo v zóně zástavby.
Po ukončení výstavby RD v lokalitě
Mlýnek budete dále pokračovat na
dalších dnes Vašich pozemcích?
Máme přehled o všech možných lokalitách, které by přicházely v úvahu. Ovšem vše
bude záležet na mnoha faktorech a týká se
to daleké budoucnosti. Budeme to řešit, až
nastane příhodná doba.
Do jaké míry Vám lokalita Mlýnek,
případně i ostatní pozemky, které
vlastníte a které jsou perspektivně určeny k bytové zástavbě, vyhovují jako
prodejní artikl a předpokládáte, že
i v budoucnu bude o ně zájem?
To je velmi široká otázka a směřuje do daleké budoucnosti. Z hlediska dnešního pohledu bych odpověděl ANO! Ovšem nikdo
neví, jaké podmínky pro tento druh stavby
RD budou za patnáct nebo dvacet let. Ale
odpovědně mohu říci, že v okolí Ostravy by
se nenašla lepší lokalita než je Mlýnek!

Důvody:
Poloha Velké Polomi je na návětrné
straně převládajících větrů. Velmi důležitý
faktor!
Vzdálenost na nejbližší zastávku MHDTRAM je jedna autobusová zastávka. Při četnosti současných autobusových linek to není
žádný problém. (V současné době přes
Polom jezdí směrem do Ostravy 5 linek
a 3 dálkové linky – je otázkou, jak se tyto linky
zachovají po ukončení výstavby obchvatu.)
Současně s výstavbou RD je plánováno
nové centrum obce – náměstí, které bude
v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky.
V těsném sousedství lokality se nachází
sportovní areál, ale i základní škola, ke které
přibude brzy i mateřská škola. V téže loka-

litě je i zdravotní středisko. V bezprostřední
blízkosti jsou tři restaurace.
Při výstavbě náměstí se předpokládá, že
bude postaven nový obecní úřad, společenský dům a ostatní provozovny služeb, které si
tak rozrůstající se obec vyžádá.
V neposlední řadě všech kladů Velké Polomi je i to, že se Polom v oblasti výstavby
„obaluje“. Tím myslím, že se staví kruhově jak
vzhledem ke starému jádru obce, tak i k nově
budovanému centru. Dalo by se říci slovanský způsob zástavby, na rozdíl od německého
systému – výstavba okolo hlavní silnice
(např. Kravaře – délka 7 km).
Tím jsme si vytvořili částečný obraz gen.
Švece. Je těžké dělat závěry z této rozestavěnosti obou generálů. Gen. Švec jednoznačně buduje silné týlové zázemí, a co se

týče místa střetu – dokomponování prvků
náměstí ponechává zatím stranou v důsledku
jiných důležitějších problémů.
Na druhé straně gen. Šmíra má volné
ruce, v podstatě je v předstihu, jeho objekty
jsou dány a má za úkol zachránit oba objekty,
dát oběma stavbám původní stavební výraz
středověku, interiér staveb upravit pro využití
v 21. století. Je si vědom toho, že čím větší
počet středověkých prvků obnoví obzvlášť na
tvrzi, tím zajímavější bude tento objekt pro
budoucí návštěvníky.
Toto je hrubý rámcový stav ke konci roku
2010 a za 365 dnů se podíváme, jak který
velící důstojník postoupil v přípravách na budoucí vzájemné klání!
Text: Ing. Lubomír Kadula
Foto: Ján Hlaváč

VO 2010 – patří jim slova díků... Jak se chystáme hospodařit
Opravdu se ještě najde skupina lidí, kteří dokážou nezištně a na
úkor vlastního pohodlí a času udělat něco pro ostatní! Za patnáctiletou historii soutěže původně nazvané „Vesnická olympiáda“ a v letošním roce označené jen zkratkou VO 2010 (na základě zcela vážně
míněného dopisu z První české olympijské a.s., ve kterém je upozorňováno na zákonnou ochranu používání slova olympiáda – olympijský), se pořád znovu o tom přesvědčuji a pořád znovu pociťuji
uspokojení a překvapení. Mluvím o skupině organizátorů, bez kterých by celá soutěž byla už dávno na smetišti dějin a jen málokdo by
si asi na ni vzpomněl. Nebudu je vyjmenovávat, protože většina z nich
o to ani nestojí a nepotřebuje být zviditelňována a vyzdvihována –
jak vzácné v dnešní době...
Všem, kteří se na organizaci a existenci naší výjimečné meziobecní sportovní soutěže jakkoliv podílejí, děkuji a spolu s přibližně
čtyřmi sty zúčastněnými sportovci přeji mnoho zdraví a elánu do dalšího roku a pro období vánočních svátků co nejvíce pohody, štěstí
a spokojenosti.
Sportovní výsledky naší obce již tradičně nedávají spát ostatním
soupeřům. Vždyť 12 vítězství z patnácti ročníků jistě není náhoda.
Letošní vítězství se navíc dá označit za zcela drtivé – zatímco
o ostatní místa probíhal boj do poslední chvíle, o vítězi nebylo pochyb.
Proto bych rád poděkoval i všem, kteří svými sportovními výkony k tomuto výsledku přispěli, a věřím, že se přitom taky dobře pobavili.
Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o reprezentaci obce na
tomto sportovním poli. Podrobné informace, reportáže i fotodokumentaci z akcí najdete na www.hlubocec.cz/vesnicka-olympiada/2010.
Na závěr stručný přehled výsledků a přání Sportu zdar!
Celkové výsledky VO 2010 umístění Velké Polomi
OBEC
1. Velká Polom
2. Vřesina
3. Dolní Lhota
4. Krásné Pole
5. Plesná
6. Dobroslavice
7. Těškovice
8. Horní Lhota
9. Pustá Polom
10. Hlubočec

Body Soutěž
72
60
59
53
52
48
45
44
35
34

pořadí
družstev
plavání 100m
3
stolní tenis
4
badminton
4
dráhové kuželky
3
přespolní běh 4 km
2
volejbal
1
nohejbal
3
lukostřelba
2
cyklo-cross country 20km
1
střelba ze vzduchovky
1

v příštím roce

V roce 2011 je náš rozpočet přichystaný v „závratné“ výši. Budeme hospodařit a naším rozpočtem proteče cca 80 mil. Kč. Tato závratná čísla jsou dána skutečností, že obec obdrží finance na úhradu
ukončených akcí (rekonstrukce ZŠ, revitalizace zázemí pro sportovce, víceúčelové hřiště u ZŠ) a ještě probíhající akce (modernizace MŠ), které jsou spolufinancovány za pomoci prostředků
poskytnutých z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
(financování z EU). Zatím ještě neznáme měsíc, ve kterém budou
tyto peníze poskytnuty. V této chvíli probíhá a pomalu se uzavírá příprava vyúčtování těchto projektů, které je velmi náročné a představuje až neskutečné množství požadavků na prokázání opodstatněnosti proplacení financí ze strany EU.
Na řádcích níže Vás informujeme o rozpočtu obce na rok 2011 v jednotlivých třídách:
PŘÍJMY:
Třída I. daňová
Třída II. nedaňová
Třída III. kapitálová
Třída IV. dotační
Třída VIII. financování
CELKEM
VÝDAJE:
Třída V. běžná
Třída VI. kapitálová
Třída VIII. financování
CELKEM

14.620.000 Kč
8.642.500 Kč
50.320.000 Kč
73.582.500 Kč
10.000.000 Kč
83.582.500 Kč

22.719.000 Kč
12.182.500 Kč
34.901.500 Kč
48.681.000 Kč
83.582.500 Kč

Gabriela Gleichová, předsedkyně finančního výb oru

Tříkrálová sbírka
V naší obci proběhne již tradiční
„Tříkrálová sbírka“ v pátek 7. ledna 2011
v odpoledních a večerních hodinách.

Kamil D rozdek, Velká Polom
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Ohlédnutí za zahrádkářskou
výstavou ovoce a zeleniny
produkce je pod soustavnou nezávislou kontrolou. Vyprodukované ovoce opouští sad
v obalech nesoucích označení „integrovaná
produkce“ s vyobrazením užitečného hmyzu
(čmelák, včela nebo slunéčko sedmitečné).
Vystavená kolekce SIPO ovoce byla svým
vzhledem plně srovnatelná s výpěstky z konvenčního sadu (hospodaření s vyšší spotřebou chemie o 30 – 40%).
U zeleniny se představili jen tři pěstitelé.
Stejně jako na předchozích výstavách zaujala
samostatná expozice V. Kusyna. Byla to kolekce různobarevných skleníkových paprik a
kořenové zeleniny. Obdivovaná byla také jím
vypěstovaná obří cibule odrůdy Globo (300
– 500g). Tradičním vystavovatelem konzumních brambor byla zkušená pěstitelka A. Mkrvicová. Líbily se zejména odrůda Laura a Red
Anna s červenou slupkou.

Výstavy ovoce a zeleniny bývají pravidelnou akcí každé základní organizace ČZS.
Cílem těchto prezentací drobných pěstitelů
je pochlubit se tím, co jim narostlo na záhonech nebo stromech. Ne jinak tomu bylo ve
Velké Polomi, kde letošní výstava ovoce a zeleniny proběhla dne 30. – 31. října 2010.
Hlavní náplní výstavy byla expozice ovoce
drobných pěstitelů ZO ČZS Velká Polom. Letošní rok pěstitelům nepřál, což se odrazilo
jak v počtu vystavovaných odrůd, tak na kvalitě exponátů. Celkem bylo vystaveno třicet
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tři odrůd jablek od deseti
pěstitelů. V letošním
špatném pěstitelském
roku se plně projevily
přednosti odrůd s vysokou přirozenou odolností
proti houbovým chorobám, zejména strupovitostí
jabloní.
Tato
choroba způsobuje v
prvé fázi nekrózu listů,
později se objevují černohnědé skvrny na plodech. Jedinou ochranou
u náchylných odrůd je několikanásobné chemické ošetření jabloní od rašení do sklizně
plodů. Ze sortimentu registrovaných rezistentních odrůd byly na výstavě zastoupeny
odrůdy: Melodie, Otava (p. Drastich), Dagmar
(p. J. Drozdek). A Rubinola a Florina (p. Köhler). Neúrodný rok byl také u hrušní, které
byly zastoupeny jen třemi vzorky. Místní provenience byla jen odrůda Pařížanka (p. Juříček). Také ořechy byly zastoupeny jen 2
vzorky papiráků (p. Bojňanský, p. Svanovský).
Součástí ovocnářské expozice byla kolekce
jablek a hrušek profesionálního pěstitele ZD
Podhradí, který ve svých sadech dodržuje
„Systém integrované produkce ovoce“ –
zkratka SIPO. Co to pro pěstitele znamená?
Je to důsledné dodržování předepsaného
pěstebního režimu, který vede ke snížení
spotřeby chemických přípravků a hnojiv.
Tímto opatřením dochází k celkovému snížení rizika znečištění podzemních vod a reziduí v půdě a vypěstovaném ovoci. Celá

SADŮ – Místní akční skupina Opavsko. Aktivity agentury spočívají v mapování krajinářsky významných sadů a alejí na Opavsku. Na
výstavě byla k vidění kolekce 40 původních
„krajových odrůd“ jablek a hrušek. Z dalších
činností agentury je nutno vyzvednout propagaci ovocnářství formou exkurzí do starých
sadů a ke zpracovatelům ovoce (více na
webu www.ovoce-stezky.cz). Mimořádnému
zájmu se těšila ochutnávka 100% ovocné
šťávy z jablek ze Sosnové. Nejvíce chutnal
druh jablko – černý rybíz. V průběhu výstavy
probíhala soutěž o nejdelší slupku při okrajování jablka. Velkopolomským přeborníkem
se stal s délkou 172 cm V. Kusyn. Zúčastnění měli dále příležitost ověřit si své znalosti
v ovocnářském kvízu.
Potěšilo nás, že mezi účastníky výstavy
bylo také několik nových zájemců o pěstování
ovoce, kteří se živě zajímali o to, jakou odrůdu
si vybrat do své zahrádky. Skromná přehlídka

ovoce, zeleniny, ale také ukázka dalších aktivit
a příjemné prostředí jistě uspokojily každého
návštěvníka a výstava ovoce a zeleniny tak přispěla k rozšíření zájmu o zahrádkářský um.
Slavnostní událostí budou jistě Vánoce
2010. Ať jsou pro Vás krásné, šťastné a veselé a povznesou Vás nad všední starosti.
Hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce
2011 za sebe i velkopolomské zahrádkáře
Antonín Köhler
Vám přeje
předseda ZO ČZ S Velká Polom

K zatraktivnění výstavy přispělo zastoupení „hobby“ činností. Například p. Bojňanský vystavoval kolekci 15 -18letých tlustic
(Crassula portulacea) zapěstovaných jako
bonsaje, doplněných působivými přírodními
kameny na dřevěných podložkách – technika
suiseki. Krásná byla také kolekce ozdobných
tykví. Zručnost a nápaditost prezentovala na
výstavě A. Marková ukázkou oplétání a proutěných výrobků a ozdob z ratanu. Stejně jako
na loňské výstavě byla k vidění expozice vče-

lařská. Účastnici měli možnost nahlédnout
do příbytku včelstva – úlu – a přiblížit si tak,
jak tito nezastupitelní živočichové v říši rostlin žijí. Milým překvapením bylo, že vedle zkušených chovatelů např. J. Drozdka, začínají
chovat včely mladí chovatelé jako p. Bartoš.
Hobby činnost byla doplněna ukázkou výrobků z příze od p. Štěchové ze Životic, které
byly na prodej.
Doplňkem výstavy byla samostatná expozice agentury OVOCE K LIDEM, LIDÉ DO
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Důstojná akce hodná naší obce
Mezi účastníky slavnostního předání tří nových objektů do užívání občanům
naší obce, bylo mnoho těch, kdo konstatovali: Opět se podařila dobrá věc.
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