B MERANG
Velkopolomský zpravodaj

37 . 09/2019

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
přicházíme s novým vydáním obecního
zpravodaje. V minulém čísle jsme vás
informovali o ukončení spolupráce se
zhotovitelem kanalizace v obci. Pracujeme
na výběru nového zhotovitele, je to však
časově náročný proces. Věříme, že do
konce roku budeme vědět, se kterou
společností budeme pokračovat dále.
Při výběru zhotovitele nejen při realizaci
výstavby kanalizace, ale i u jakékoli
jiné zakázky, jsme povinni postupovat
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, který nám postup při
realizaci zakázek určuje. Zadavatel
(obec) prostřednictvím komise podle
předem zvolených kritérií vyhodnotí došlé
nabídky. Pokud nabídka splňuje všechny
podmínky, je obec povinna uzavřít smlouvu
s firmou v pořadí, v jakém byly nabídky
vyhodnoceny. Nelze se tedy rozhodnout
bez pádného, tedy zákonného, důvodu
s vítěznou firmou nakonec smlouvu neuzavřít, nebo některou vyřadit jen proto,
že se někomu nelíbí.
Vzhledem k tomu, že se realizace
výstavby kanalizace oproti plánu posouvá, rozhodli jsme se opravit povrch na
nejvíce frekventovaných místech. I přesto
není sjízdnost ulic v ideálním stavu. Jsme
si toho vědomi, upravte, prosím, rychlost
jízdy stavu vozovek.
V červnu jsme otevřeli hřiště u ZŠ
Pastelka veřejnosti. Využívají ho zejména
rodiče s těmi nejmenšími dětmi. Samotná
ZŠ Pastelka prošla o prázdninách rekonstrukcí sociálního zařízení, která už byla
skutečně nutná. Do ZŠ Pastelka se od
září přesunula také pobočka Základní
umělecké školy Vladislava Vančury.

Podle předchozích odstavců byste si mohli myslet, že se celá naše práce
točí jen kolem kanalizace
a základní školy. Ale není
tomu tak. Věnujeme se také
aktivitám kulturním – s panem
Jiřím Kadulou starším jsme
připravili pásmo vyprávění
„Za historií Velké Polomi“,
v létě se nám podařilo uspořádat letní kino, podílet se

spolu s místními hasiči na
2. ročníku Gulášfestu. Úspěšně pokračuje spolupráce
s naší partnerskou obcí Dlhá
nad Oravou. V rámci projektu
„Výmena skúseností v športovej a kultúrnej oblasti“ bylo
1. června uspořádáno setkání
seniorů „Dlhánské popoludnie“ v naší Sokolovně.
Připravujeme obnovení
tradičního „Večeru pro ženu“
- pokračování na str. 2 -
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ve spolupráci s paní Evou Válkovou, chystáme se na rozsvícení
vánočního stromu. Zapojujeme se
také do aktivit pro seniory. Podařilo se nám získat pro zájemce zdarma hlásiče požáru a CO2, které
mají již nainstalovány ve svých domovech.
S naší obecní pracovní četou
zajišťujeme péči o vzhled obce,
staráme se o údržbu zeleně,
pečujeme o obecní majetek. Naši
pracovníci uklízejí, sekají, natírají, vyvážejí koše, zalévají, starají
se o rybník, provádějí údržbářské
práce a vůbec všemožnými způsoby plní své úkoly, za což jim patří
velké díky.
V dalším období se budeme
soustředit na výběr zhotovitele ka-

nalizace, zajištění sjízdnosti silnic,
to také znamená drobné opravy,
a drobné investiční akce, které
příliš nezatíží obecní rozpočet,
abychom byli schopni projekt
odkanalizování obce dovést do
zdárného konce.
Pokud máte jakékoli nápady,
požadavky nebo třeba jen připomínky k naší práci, nebojte se
a přijďte za námi. Ráda si vás
vyslechnu a bude-li to možné,
pokusíme se vám vyjít vstříc.

Ukliďme
Velkou Polom

jsme sbírali pilně, se můžete
přesvědčit na fotografiích. Sami
jsme byli překvapeni, kolik jsme
toho objevili. A pneumatik jsme
nasbírali celkem 18 kusů! Věřím,
že vám není prostředí, ve kterém
žijeme, lhostejné a v příštím roce
se sejdeme znovu v hojném počtu.

Naše obec se v pátek 5. dubna
zapojila do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Cílem akce, jak už
její název napovídá, je vyčištění
obcí a měst – zejména veřejných
prostranství, příkop a dalších
ploch – od nepořádku. V celé
republice se soutěžilo o největší
počet nasbíraných pneumatik.
Na to, že se u nás v obci jednalo
o první ročník této akce, se nás
sešlo hodně. Zaměřili jsme se
zejména na výpadovky z obce
a jejich přilehlé příkopy a také
na prostranství okolo tvrze. Že

Přeji vám všem klidné dny
a dětem úspěšný nový školní rok.
Kateřina Honajzrová,
Vaše starostka

Kateřina Honajzrová, starostka

Hřiště u ZŠ Pastelka
můžete navštěvovat
i na podzim!
Provozní doba trvá až
do října, a to každý den
od 8 do 20 hodin.
Při návštěvě, prosím,
dodržujte provozní řád hřiště,
který najdete na webových
stránkách obce.
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Obecní cesty
Vážení spoluobčané,
přináším vám stručné informace o stavu a výhledu oprav místních komunikací, které jsou dotčeny výstavbou kanalizace. Na žádné z komunikací nebyla bývalým
zhotovitelem provedena oprava
povrchu. Proto je vedení obce nuceno řešit tento neutěšený stav
vlastními prostředky.
Na frekventované komunikaci
9. května byla provedena provizorní úprava povrchu jízdního
pruhu směrem na Dolní Lhotu.
V ulici Za Humny byl povrch
komunikace vyspraven firmou
Geosan. Dále byly provedeny
úpravy na místech, která byla
posouzena jako kritická z pohledu
bezpečnosti či velké frekvence
vozidel.
Vedení obce připravuje realizaci oprav ulice Zahradní, Jabloňové, Sadové, Lomené, části ulice

Co nevhazovat
do kanalizace
V poslední době dochází čím
dál častěji k poruchám čerpadel
v čistírně odpadních vod v ulici
Plesenská, a to z důvodu ucpávání
čerpadel při vhazování předmětů,
které nepatří do kanalizace. Chceme apelovat na všechny naše
vlastníky rodinných domů, aby
se vyvarovali vhazování předmětů, jako jsou utěrky, dětské
pleny, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, prezervativy, různé igelitové sáčky a nerozpustné zbytky potravin, do veřejné
splaškové kanalizace.
Drobné umělohmotné nebo

Kotrské, ulice Stodolní a Na Rohuli.
Na těchto komunikacích již byla
dokončena výstavba kanalizace.
Oprava výše uvedených komunikací je plánována v celé jejich
šíři včetně oprav propustí stávající
kanalizace.
V ulici Na Rohuli je před vlastní
opravou povrchu potřeba provést
vysazení odbočky kanalizačního
řádu na ulici Úzkou a opravit stávající chodníky. Ulice Na Rohuli je
zařazena do tzv. páteřní sítě komunikací v obci a bude provedena
výměna živičného povrchu v celé
její šíři.
Nejzávažnější stav je v ulici Budovatelů. Na této komunikaci není
ukončena výstavba kanalizace.
V současné chvíli se finální oprava, byť části povrchu komunikace, jeví jako finančně neefektivní.
Budou tedy pouze sanována kritická místa této komunikace. Připravujeme podklady pro provedení komplexní rekonstrukce, re-

alizaci očekáváme v příštím nebo
dalším roce.
Při řešení problematiky oprav
komunikací v obci, která je z finančního pohledu velice náročná, předpokládáme shodu napříč celým
zastupitelstvem obce Velká Polom.
Zahájení oprav výše uvedených
komunikací předpokládáme na
přelomu září a října letošního roku.
Vážení spoluobčané, mohu
vás jen poprosit o shovívavost
a trpělivost ve vazbě na stav komunikací v obci. Věřte, že tomuto
problému věnujeme maximální
pozornost a neutěšený stav komunikací v obci nám není lhostejný.
Pokud máte podněty či připomínky, zašlete nám je prostřednictvím např. odkazu na webových
stránkach, nebo se zastavte na
obecním úřadě, rádi si vaše názory či připomínky vyslechneme.

kovové předměty poškozují strojní zařízení čistírny mechanicky.
Ještě horší je to s tuky z fritéz
nebo rozdrceným odpadem z domácích drtičů. I relativně malé
množství těžko rozložitelných látek
zhoršuje přístup kyslíku a může
zcela zlikvidovat bakterie, které
v aktivační nádrži ČOV odstraňují
biologicky rozložitelné látky. Nádrže
se pak musejí ošetřit a znovu naočkovat novými bakteriemi. Nové
zapracování čistírny trvá řadu
dnů, zvyšuje spotřebu lidské
práce, vznikají náklady na likvidaci
vyhozených materiálů do WC
a kanalizace. Nehledě samozřejmě
na možnou ekologickou havárii,
kterou by mohly bez včasného
zásahu našich techniků způsobit
při průniku do obecní kanalizace
a dále do vodního toku.
Chceme tímto všechny obyvatele zmíněné oblasti upozornit, že porušují platný kanalizační
řád obce Velká Polom a smlouvu
o odvádění odpadních vod, kde
jsou tyto věci přesně specifikovány.

Řešení oprav způsobených nedbalostí není pro naše pracovníky
příjemné a zároveň značně navyšuje provozní náklady.

Radovan Kusyn, radní

Pro zamyšlení přikládáme
fotky, jak vypadá čerpadlo před
vyčištěním, které mimo jiné má
speciální řezáky pro rozmělnění
čistě toaletního papíru. Nečistoty
z takto ucpaného čerpadla se
musí ručně vytahovat.
Děkujeme za pochopení a těm,
kteří dodržují kanalizační řád, se
zároveň velmi omlouváme.
Za provozovatele
a vlastníka kanalizace
Tomáš Langer, místostarosta
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Představujeme
zastupitele
Obecní zastupitelstvo má
15 členů, deset z nich jsme
vám představili už v minulých
číslech našeho zpravodaje. Do
celkového výčtu nám jich tedy
zbývá pět. Všech zbývajících
jsme se zeptali na stejné otázky, čtyři z nich nám své odpovědi poslali, níže vám je tedy
přinášíme. Zastupitele řadíme
podle abecedy.
Všech zastupitelů jsme se
zeptali na tři stejné otázky:
1. Čeho byste chtěl/a
v současném volebním období
dosáhnout?
2. Kde vidíte Velkou Polom
za deset let?
3. Které místo máte v naší
obci nejraději?

Radim Kozelský

zastupitel (KDU-ČSL)

1. S odpovědí na tuto otázku
se mohli spoluobčané seznámit
před volbami, kde jsme předkládali své nápady, kam chceme obec
směřovat a jaké projekty realizovat. Není to tak dávno. Z ničeho, co
jsme občanům předkládali, nechceme slevit. Nicméně jsme realisté
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a je potřeba vnímat aktuální situaci a problémy, se kterými se obec
potýká. S nynějším stavem projektu v rámci řešení odpadních vod
jste jako občané dobře obeznámeni. Karty se rozdají nanovo. Jsou
před námi nové výzvy, nové úkoly. V onom pomyslném vzorci nyní
pracujeme s mnoha proměnnými
– podoba výběrového řízení, zhotovitel, termín dokončení, výše dotace. Jen čas a píle současného
vedení obce, zastupitelů a zhotovitele nám dokáže tuto rovnici
vyřešit a ukázat nám další možnosti finančního potenciálu naší
obce a s tím i to, jaké další projekty
lze realizovat či nikoli. Jako předseda finančního výboru chci proto činit takové kroky, abychom byli
zodpovědně připravení na veškeré
varianty financování při řešení
projektu. Ve stínu této skutečnosti je i nadále potřeba podporovat
investice směřující k rozvoji naší
obce, ne však za cenu destabilizace obecního rozpočtu. Jsem optimista, proto věřím v dobrý konec
a další rozvoj. Na druhou stranu
život zastupitele není složen jen
z rozhodování o velkých věcech.
Je také složen, a to převážně,
z každodenních drobností. Drobnosti mající charakter slušnosti,
pomoci, naslouchání, tolerance.
Žijeme zde, máme zde své rodiny, přátele, kamarády, působíme
v různých spolcích, sdruženích.
Všichni, nejen zastupitelé, máme
možnost utvářet atmosféru naší
obce. To jak bude vypadat a jakým
směrem se bude vyvíjet. Žijeme zde ve vzájemné interakci.
A na této základní úrovni, v těchto „drobnostech“ mohu ovlivnit
mnohé ve vztahu k sousedům,
spoluobčanům, k přírodě kolem
nás. Na závěr použiji slova profesora Josefa Kouteckého: „Nejdůležitější v životě jsou vztahy.”
S touto myšlenkou si dovolím
souhlasit a nejen v současném
volebním období s ní každodenně
pracovat.
2. Vzhledem k dlouhodobému

horizontu je složité předpovídat. Nicméně ve světle nynějšího
ekonomického vývoje a předpokládanému úspěšnému zvládnutí probíhajících projektů, vidím
Velkou Polom jako velkou, prosperující a finančně stabilní obec
s všestrannými a kvalitními službami pro své občany.
3. Jakékoli místo ve Velké
Polomi, kde mohu trávit čas se
svou rodinou, přáteli a kamarády.

Marie Kubešová

zastupitelka (Naše Velká Polom)

1. Nejsem zastupitel, který
chce něčeho dosáhnout, chtěla
jsem lépe využít svůj potenciál a
být dobrým poradním orgánem,
ovšem v roli opozičního zastupitele k tomu není mnoho příležitostí.
2. V obci se za posledních
více než deset let dokázalo realizovat spoustu projektů. Já jako
občan žijící zde od narození velice kladně vnímám zvýšení kvality
bydlení, vzhled obce, dostupnost
služeb, sportovního vyžití, školství a jiné, a doufám, že se v tomto
duchu bude pokračovat i nadále.
Vždy je co zlepšit.
3. Obec mám ráda jako celek,
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je tady spousta míst, které mají
své osobité kouzlo. Pohled na
obec od vodojemu, z cyklostezky
nebo třeba od kapličky v Hájku je
nezapomenutelný. Velice si vážím
občanů, kterým není lhostejné, jak
to u nás v obci vypadá. Občané,
kteří mě znají, vědí, že narážím
na opravu vitrážových oken v
kostele sv. Václava. Moc děkuji
všem, kteří tento projekt osobně
podpořili nebo ještě hodlají podpořit a věřím, že nové vitráže, které
v jednom z nejstarších kostelů v kraji nahradí již nefunkční, jež byly instalovány krátce po válce, budou
další chloubou naší obce.

vají lidé. Přál bych si, aby si u nás
každý našel to své. Zkrátka, aby
měl každý občan své místo, kde je
rád, a to bez rozdílu věku.
3. Rád se setkávám s kamarády, takže místa, kde se můžeme
scházet. Například restaurace,
areál hřiště, okolí tvrze a rybníků. A samozřejmě lesy a přírodu
obecně.

Lumír Vašek

zastupitel (KSČM)

Pavel Šrom

zastupitel (Společně pro Velkou
Polom)

1. Jsem v zastupitelstvu poprvé, proto je pro mě těžké říct,
čeho konkrétně bych chtěl dosáhnout. Rád bych získal zkušenosti a přehled, jak funguje obec
a její orgány. Chci obci pomoci k dalšímu úspěšnému rozvoji
a myslím si, že je důležité podporovat kulturní, sportovní a jiné
akce, které se konají. Byl bych
rovněž rád, kdybychom vybudovali nové cyklostezky a rozhlednu
vodojem.
2. Samozřejmě obec s dokončenou kanalizací a opravenými
cestami. Když navážu na to, co jsem
řekl výše, pak také obec, ve které
se konají různé kulturní, sportovní
a volnočasové akce, kde se setká-

1. Za prvořadý úkol pokládám
dokončení kanalizační sítě, dořešení odpadů a čištění odpadních
vod v naší obci. Na místním úřadě
působím již řadu let a díky voličům,
kterým touto cestou děkuji za projevenou důvěru, mohu i v tomto
volebním období zúročit své dosavadní zkušenosti a pomoci radou,
názorem a podporou. Uvítal bych,
kdyby se řešení problémů, které
přináší každodenní život v obci,
obešlo bez nevraživosti a nekorektních výpadů. Domnívám se,
že diskuse, vzájemná spolupráce
a vstřícnost vede k lepším výsledkům než konfrontace.
2. Věřím, že se bude jako doposud dobře rozvíjet a že naši lidé
budou spokojení. Musíme dbát na
zachování udržitelnosti – ať už ve
výstavbě nových domů, zajištění
zdravého životního prostředí,
občanské vybavenosti či možností
kulturního vyžití.
3. Mám rád svůj domov a přírodu – rybníky a klid lesa.
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Slevy jízdného pro seniory

Slevy z jízdného 75 %
v tarifní oblasti XXL
Jízdné se slevou 75 % z obyčejného jízdného pro děti
od 6 do dovršení 18 let, studenty od 18 do dovršení 26 let
a občany starší 65 let platí pouze pro cesty v tarifní
oblasti XXL a nelze použít pro cesty uvnitř tarifní oblasti
MĚSTO Ostrava nebo mezi oblastí XXL a MĚSTO Ostrava.
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Řada z vás se chodí k nám
na obecní úřad ptát, jak fungují
slevy v autobusech při cestování
po našem okolí, a informovali jste
nás, že je to pokaždé jinak. Oslovili jsme Koordinátora ODIS,
který zajišťuje zmíněnou dopravu,
a přinášíme vám odpověď: „Na
základě vašeho podnětu reagujeme na problém ohledně odbavení občanů starších 65 let,
kteří dojíždějí do nebo z Ostravy. Na území obce Velká Polom
jezdí v současnosti dva dopravci a to ČSAD Vsetín a.s. a Transdev Morava s.r.o. Oba tito dopravci mají odbavovat jednotně, tedy
podle tarifu ODIS. To znamená, že
slevy platí pouze po prstenci XXL
a nikoliv v samotné Ostravě (slevy
končí na hranici se Statutárním
městem Ostravou). Pokud tedy
cestující jede dále po území města
Ostravy, tak již nemá na tuto slevu
nárok a místo 5 Kč má správně
platit 20 Kč.“
Pokud tedy jedete do Ostravy
například ke svému lékaři, sleva
na jízdném neplatí, protože část
cesty pojedete po území města. V případě, že se ale chystáte
za svými vnoučaty do některé
z okolních vesnic, můžete v autobuse požádat o zlevněnou jízdenku. Situaci také znázorňuje leták,
který nám dopravce poskytl.



XXL
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Rozhlasové vysílání v naší obci
Máte-li na svém přijímači
naladěnou stanici Český rozhlas
Ostrava, můžete několikrát denně slyšet slogan: „Jsme tu s vámi
již devadesát let.“ Chcete-li vědět
něco více o tomto připomenutí,
přečtěte si následující řádky týkající se začátků rozhlasového
vysílání v okolí Ostravy i naší
Velké Polomi. V textu jsou použity
zápisníky tehdejšího kronikáře.
Bylo to přesně 18. května
1923, kdy se poprvé do éteru
ozval pražský vysílač se svým
pravidelným pořadem. Vysílal na
dlouhých vlnách z plátěného stanu
v Praze-Kbelích. Pracovníci nové
stanice iniciativně hledali témata
pro přenosy a tak se například
vysílal radiokoncert z Václavského
náměstí, sportovní utkání v boxu
nebo přenos operního představení.
Ale to vše se odehrávalo daleko
od nás, v Praze. Vysílání z Moravské Ostravy mohli posluchači zaznamenat až od 1. července 1929,
kdy byl spuštěn po Brnu druhý
moravský vysílač. Jenže jaké
by to bylo vysílání, pokud by
nemělo posluchače. A tak se
z Ostravy i odjinud vyrojili „agenti“,
kteří měli za úkol lidem předvést
fungování rozhlasu a také nabídnout přijímače.
Po masivní reklamě přijeli
i k nám do vesnice a v tehdejší
hospodě U Blažejů v čísle popis-

ném 15 měli předváděcí akci.
Dovezli si celkem slušný radiopřijímač, k němu i baterie a dlouhý anténní drát, který natáhli
až k farní budově. A mohla začít
agitační akce. Hospoda se naplnila do posledního místečka
a každý lačně očekával, až se rádio
rozezní. Jenže předvádějící agent
začal „od Adama“. Mluvil snad
i o výrobě statického elektrického
náboje třením liščího ocasu a než
se dostal přes lampy až k radiovému reproduktoru, tak už hodiny
ukazovaly skoro desátou večer.
Lidé už byli netrpěliví, nevrlí, pobízeli ke spuštění rádia, ale agent
stále mlel své. Jediný, kdo byl
spokojen, byl pan hostinský, který
vytáčel soudek za soudkem.
Konečně došlo na spuštění
rádiového přístroje. Hospoda
utichla a z reproduktoru se linula dechovka. Zahrála několik posledních taktů nějaké skladby a byl
konec. Hlasatel oznámil, že vysílání končí a tímto se loučí s posluchači. Nespokojení a trochu i rozezlení lidé se pomalu rozcházeli, uvažujíc, zda to na ně nebyl
podfuk a místo vysílání neslyšeli,
jak na faře hráli Sobasi, což byla
místní dechovka. Ale protože se
naučili alespoň něco o elektronice,
o koupi přijímačů začali uvažovat.
Nekupovali si hned lampové
přijímače, ty byly velkým přepy-

chem, ale tzv. krystalky s jednolampovým zesilovačem. První takový zázrak si v naší obci pořídil
učitel Augustin Kadula, který tehdy bydlel v budově číslo popisné
68 a z okna „na zadniku“ pouštěl
v podvečer zájemcům zprávy
a hudbu. Lidé seděli pod oknem
na donesených lavičkách a židlích
a pozorně poslouchali každý tón,
každé slovo. Aby bylo ještě lépe

Místo prvních rozhlasových
poslechů
slyšet, tak pan učitel dal reproduktorek do prádlového hrnce, a to
pak byl poslech. Radost měli jak
posluchači, tak i producent.
Jak čas běžel, rychle se
rozšiřoval i poslech rádia, od krystalek přes dvoulampovky, čtyřlampovky… až k dnešním aparaturám. Ale to už není historie…
Jiří Kadula, sen.
Místo setkávání i dnes
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Projekty
v mateřské škole
V loňském školním roce jsme
zahájili dva nové projekty. Projekt „Předškoláci na zkušené“
jsme poprvé v naší MŠ spustili
v lednu letošního roku. Cílem
bylo seznámit předškoláky s prostředím základní školy. Děti poznaly novou paní učitelku, která je
bude vyučovat od září v první třídě.
Pod jejím vedením si společně
zopakovaly, co je důležité umět
a vědět před vstupem do školy.
Dětem se projekt líbil, ze školy
se vracely nadšené, plné dojmů
a s úkoly na další setkání. Myslím, že projekt „Předškoláci na
zkušené“ dětem usnadnil vstup do
první třídy, uvolnil celkovou atmosféru zápisu a děti si mohly vyzkoušet, co je od září opravdu čeká.
Touto cestou bych chtěla zároveň
poděkovat paní učitelce Marcele
Strnadové, která se pilotního projektu ujala a společně s námi hle-

Spolek rodičů
a přátel školy při ZŠ
Velká Polom
Ani v loňském školním roce
Spolek rodičů a přátel školy při
ZŠ Velká Polom nezahálel. Pro
žáky základní školy členové výboru spolku připravili několik akcí
v rámci mimoškolního trávení volného času. Také jsme se finančně
podíleli na akcích konaných pro
žáky v rámci výuky.
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dala cestu, jak nejlépe děti zaujmout a připravit je na důležitý
životní krok.
Druhým projektem jsme chtěli
podpořit děti s technickým nadáním, a tak jsme na výzvu ze
Světa techniky v Ostravě reagovali
a přihlásili naše předškoláky do
projektu „Malý řemeslník“. Děti se
během pěti lekcí s pomocí lektorů
ze Světa techniky seznamovaly
s nářadím, různými materiály,
postupy a technikami. Na závěr
měly možnost vyrobit si hračku
podle svých představ, což s radostí
přijaly a vznikaly lodičky, formule
a dokonce i robot. Děti se naučily
šroubovat, řezat či pilovat, vyzkoušely si práci se dřevem i plastem. Celý projekt byl krásně
připraven, vedení nepostrádalo
humor a motivaci. Děti si z každé
lekce odnášely své výrobky
a nadšení z toho, že si je vyrobily
samy. Bohužel si však musím
postesknout, že z důvodu přísných
pravidel pracovníků ze Světa
techniky, muselo být vybráno
pouze 12 předškoláků, takže se

na všechny nedostalo. Ale dobrá
zpráva pro ty, kteří neměli možnost
zúčastnit se tohoto projektu, ale
i pro ty, kteří by si to chtěli zkusit,
je, že se mohou vydat s rodiči na
výlet do Světa techniky v Dolních
Vítkovicích, kde si na řemeslníky
mohou zahrát.

K tradičním akcím patří diskotéky jak pro děti prvního, tak
druhého stupně. Na jaře se diskotéka pro děti od 1. do 4. třídy
nesla v duchu maškarního reje,
kde si princezny, víly, kovbojové
či například piráti mohli také zasoutěžit. Za to je pak čekala sladká odměna.
Letos jsme se rozhodli neuspořádat tradiční sportovní odpoledne,
ale vyrazili jsme s dětmi a jejich
rodiči na pochod do Horní Lhoty.
I přes nepříznivé počasí se nás
u rybníku pod Hrdinčiným kopcem
sešlo kolem padesáti. Lesem jsme
došli do Horní Lhoty. Tam se
k nám přidaly místní děti a všechny
společně si na hřišti za obchodem
zasoutěžily. A protože se některým
rodičům zdála cesta zpět krátká,
rozhodli se pro delší úsek přes
Dolní Lhotu. Tento pochod se všem
přítomným líbil a v příštím roce jej

zopakujeme.
Dětský den uspořádaný na
školní zahradě nesl tentokrát téma
Zázraky přírody. S organizací nám
pomohli Myslivecké sdružení Hubert Velká Polom a Český svaz
včelařů Velká Polom. Pro děti připravili zajímavé ukázky ze své činnosti. Mohly si ověřit své znalosti
o přírodě a něco nového se také
dověděly.
Na konci školního roku žáci,
kteří reprezentovali naši školu, obdrželi od SRPŠ dárkové poukazy.
Děkujeme obci Velká Polom za
poskytnutou finanční dotaci a rodičům za pomoc a spolupráci. Doufáme, že v příštím roce dopadnou
plánované akce stejně dobře jako
ty letošní.

Michaela Rychlá,
zástupce ředitele pro MŠ

“

Umění je víc než dovednost, neboť
dovednost je čistě užitková, zatímco
umění je v podstatě prakticky neužitečné.”
Herbert Edward Read

Za SRPŠ při ZŠ Velká Polom
Zuzana Coufalová
a Lucie Divišová
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Cesty za zábavou
a poznáním

Jaro v mateřské škole U Rákosníčka bylo velmi bohaté na
cestování. Zavedlo nás z Velké
Polomi přes Ostravu až do Beskyd.
Nejdříve jsme ale navštívili
ostravské planetárium. Děti zhlédly pohádku o zvířátkách a prohlédly si všechny prostory a zajímavosti planetária.
Další měsíc jsme se posunuli
o kousíček dál do Ostravy do
centra výukových programů Světa techniky. Děti si vyzkoušely
pokusy s vodou a různým závažím

Sportovní den
v MŠ U Rákosníčka

Tak jako každý rok, tak i letos jsme pro děti a jejich rodiče
přichystaly sportovní den. Původní termín jsme musely změnit
kvůli nepříznivému počasí, které
panovalo na konci května. Jsme
rády, že i přes tuto změnu se
akce setkala s velkým zájmem
ze strany rodičů i dětí. Letos jsme
se nechaly inspirovat známou
soutěží „Pevnost Boyard“. Děti
na jednotlivých stanovištích plnily
úkoly, například hledaly vajíčko ve

a navzájem se hledaly v dětském
bludišti. Pokusy byly prováděny
zábavnou formou lektorkou chemie.
Ve druhé polovině května nás
vítr zavál až do srdce Beskyd, do
známého sportovního střediska na
Bílé. A jaké bylo překvapení? Přepadli nás Indiáni! Přichystali pro
děti spoustu soutěží a her. Díky
našim milým kuchařkám jsme si
i dobře pochutnali. Řízečky zmizely dřív, než bys řekl švec. Výlet
zvládli i naši nejmenší a radostně
jsme se vrátili zpět do Velké Polomi.
Na závěr školního roku v červnu
jsme se vypravili také na Opavsko,
do Háje ve Slezsku k Vodníku
Slámovi. Přivítali nás brouci a berušky s bohatým sportovně zábavným programem.
Těšíme se na další školní rok,
co nám zase přinese a kam se
všichni podíváme.

Paprsek na exkurzi
Na návštěvu nahrávacího
studia Taurus Records jsme
se všichni moc těšili. Majitel,
Evžen Hofmann, nás nejprve
celým studiem provedl a pověděl, jak vznikalo. Ochotně nám
ukázal technická zařízení,
vysvětlil, jak nahrávání probíhá
a předvedl práci režie. Dovolil
nám, abychom si vyzkoušeli
hudební nástroje, kytary, klavír,
bicí. To se nám líbilo nejvíce.
Mohli jsme vidět, jak hraní
vypadá z pozice zvukaře a co
se dá se zvukem dělat. Ještě
jsme si zazpívali a hostitel
hrál a zpíval s námi. Skvělá
atmosféra! Ani jsme nevnímali,
jak čas rychle uběhl. Chtěli
bychom mu poděkovat, že nám
připravil tak hezké odpoledne.
Jitka Švidrnochová

Eva Vasilová a Michaela Feixová,
učitelky ze třídy Žabek
slizu, překonávaly provázkovou
stezku, namotávaly pavouky či
hádaly hádanky otce Fura. Za
každý splněný úkol získaly jeden
klíč. Stanovišť bylo celkem sedm,
a na některých z nich se zapojili
i rodiče. Po získání všech sedmi
klíčů, a jejich správném nalepení
do papírových zámků, čekal na
děti i jejich rodiče závěrečný běh
pro poklad. Po celou dobu akce
nechybělo občerstvení, které zajistil spolek rodičů.
Moc děkujeme všem, kteří nám
během akce pomáhali. Zvláště
pak maminkám ze spolku rodičů,
bez kterých by se tato akce
nemohla konat. Poděkování patří
i tatínkům, kteří nám po ukončení
akce ochotně pomohli s úklidem.
Věříme, že si rodiče s dětmi sportovní odpoledne užili alespoň stejně tak dobře jako my!
Helena Dvořáčková,
učitelka MŠ

“

Mocí hudby, zpěvu kouzlem krotnou
i sápaví lvové.”
Josef Jungmann
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Letní skautský tábor byl dobrodružný a plný zážitků
S koncem školního roku
se nezadržitelně blížil i tábor
skautského oddílu Heřmánek
Velká Polom. Letos se děti měly
opravdu na co těšit! Tábořiště
sice zůstalo stejné jako loni, tedy
Suchá zátoka v údolí Setiny mezi
Pustou Polomí a Těškovicemi,
ale příchod na tábořiště byl pro
táborníky z chlapeckých družin
obzvlášť dobrodružný. Hoši se
letos rozhodli dojít na tábořiště
po svých. Vyrazili z Velké Polomi
autobusem. Ten je dopravil na
vlakové nádraží Ostrava-Svinov,
odkud jeli vlakem do Opavy a poté
autobusem do vesničky Dvorce. Z té
už šli až do tábora pěšky. Cestou
prožili spoustu dobrodružství –
spali pod širým nebem, rozdělávali
stany v dešti, ráno se koupali v rybníku nebo si vyzkoušeli vaření na
otevřeném ohni. K tomu všemu
stihli během tří dnů nachodit
šedesát kilometrů, zalepit všechny
puchýře a nasbírat plno zážitků.
I přesto, že chlapci dorazili do
tábora až ve středu a to naprosto vyčerpaní, užili si spoustu zajímavých her a aktivit, mezi které
se řadí noční hra s děvčaty, obra-

na přepadu skautek ze Staré Bělé,
lovení „divočáka“ pomocí luků
a šípů anebo boj na dálku. Jednou
z nejzajímavějších her bylo lovení
kaprů, při kterém si chlapci sáhli až na samé dno, a to doslova.
Museli se brodit ledovou vodou,
vzájemně spolupracovat a pokusit
se přijít na nejlepší strategii, aby
kapra ulovili. Přestože tato hra
byla opravdu náročná a vyčerpávající, klukům se líbila a odnesli si
z ní spoustu veselých zážitků.
Děvčata dorazila do tábořiště
v neděli okolo čtvrté hodiny, rozloučila se s rodiči a dobrodružství mohlo začít. Dívky celý tábor
prožily v duchu hry s názvem
Přežij opuštěný ostrov. Celá tato
hra byla inspirována reality-show
„Kdo přežije“ či českou verzí
„Robinsonův ostrov“. Každý den
byl pro děvčata výzvou, nejenže
musela zajistit a připravit dřevo
pro zatápění v kuchyni a večerní
táboráky, ale v průběhu táborových
her si mnohdy sáhla na dno svých
sil. Her byla spousta. Zajímavé
bylo lanové bludiště, které musely
holky přejít poslepu, střelba ze
vzduchovky, rozdělávání ohně za

použití pouze tří sirek, zápasnický
souboj na klouzavé podložce
nebo společné setkání s táborníky
z Krnova.
V průběhu celého roku se děti
z oddílu připravují na skautské,
světluškovské a vlčácké sliby,
které každoročně skládají při
závěru tábora u slavnostního ohně
Pagody. Letos byl slibový rituál obzvlášť vydařený, sliboval totiž rekordní počet dětí. Celkem 21 jich
tak bude na pátek 5. července vzpomínat jako na den, kdy se staly
členy skautské rodiny a lidmi, kteří
svůj odznak a šátek budou nosit
hrdostí a láskou.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat za podporu rodičům,
přátelům, vedení obce Velká Polom a všem vedoucím, kuchařům,
zdravotníkům a pomocníkům,
kteří se snaží vést děti správným
směrem, protože: „Věc, která se
nejvíce vyplatí, je snažit se vnést
štěstí do života druhých.“ (Robert
Baden Powell – zakladatel skautingu)
Za skautský oddíl Heřmánek
Honza Chodil a Verča Hrubá
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Jubilejní sraz historických vozidel
Pod záštitou AVZO Velká
Polom p. s. – Klub Veteránů se
v pátek 5. července uskutečnil
už 30. sraz historických vozidel.
Jubilejní ročník zaznamenal rekordní účast milovníků veteránů
napříč všemi věkovými kategoriemi. Mezi olejem a benzínem
vonícími svědky minulosti bylo
možné spatřit skvosty typu Tatra
12 sport, Tatra 30, Tatra 57 A i B,
Tatra 87 BMW 315 a 327, BSA 550,
Ardie TM 500, Victorie, Ariel a mnoho dalších. Sraz se těší velké oblibě
a je hojně navštěvován nejen účastníky z blízkého okolí obce. Letos
přijely posádky automobilů například z Krnova, Bruntálu, Olomouce, Brna a slovenské Žiliny. Za
zmínku pak určitě stojí účast
soutěžícího, který za námi i se
spolujezdcem dorazil na motocyklu Victorie z roku 1939 až z 300
kilometrů vzdálených Senohrab
(okres Praha-východ).
Hlavní a nedílnou součástí
srazu byla už tradiční dopravní
soutěž historických automobilů
a motocyklů vyrobených do roku
1981 se startem a cílem v prostorách autobusového nádraží. Všichni přihlášení jezdci nejprve splnili
podmínky vědomostního testu
z otázek týkajících se silničního
provozu a poté vyrazili na trať
dlouhou zhruba 66 kilometrů.
Soutěže se zúčastnilo celkem 50
motocyklů a 80 automobilů, což
sice neodpovídá absolutnímu
počtu všech strojů na srazu, ale
i tak byla účast rekordní a např.
v kategorii automobilů již nemohli
být zapsáni další zájemci, protože
došla startovní čísla. Účastníci
soutěže plnili dovednostní a vědomostní úkoly (například chůze
na chůdách, překážková jízda s nákupním vozíkem a další) na pěti
průjezdních kontrolách rozmístěných po trase. Vítězové, respektive
první tři v každé kategorii, celkem
tedy 18 soutěžících, byli při závěrečném vyhlášení odměněni

poháry a věcnými cenami. Stejně
jako i vítězové dalších kategorií
(například Nejstarší účastník, Nejmladší účastník, Nejstarší MOTO,
Nejstarší AUTO či Nejúspěšnější
žena).
Samotná soutěž se diametrálně
liší od všech okolních podobných
akcí dvěma základními aspekty.
Tím prvním je skutečnost, že
samotná trasa soutěže je každý
ročník zcela jiná a tím druhým pak
fakt, že soutěže na stanovištích
jsou neopakovatelné a každý rok
odlišné. Organizaci a samotnou
přípravu srazu má „na svědomí“
pouze několik lidí, spočítáte je
na prstech jedné ruky. Všichni
jsou si vědomi dlouholeté tradice
pořádání akce a přistupují vždy
s úctou a pokorou k její přípravě.
Hladký průběh v den konání si
však vyžaduje účast minimálně 45
lidí. Je zcela na místě poděkovat
všem – děvčatům ze zápisu
u startu a z kuchyně, pořadatelům
z průjezdních kontrol, paní zdravotnici, organizátorům zabezpečení dopravy a parkování, prostě
úplně všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na úspěšném
a pohodovém průběhu. Zejména
díky
jejich
zodpovědnému
přístupu lze konstatovat, že podle
zaznamenaných ohlasů se i
letošní ročník vydařil a tím vytvořil

všechny předpoklady pro pořádání
dalších srazů v letech budoucích.
Akce tohoto rozsahu se i přes
sebevětší snahu všech zúčastněných nemůže v žádném případě
uskutečnit bez podpory kompetentních orgánů a sponzorů. Jen

díky vstřícnému přístupu představitelů obce lze zabezpečit a vybavit
místo pro konání srazu. A díky
podpoře jejich a sponzorů může
být pak při vyhlášení výsledků
oceněno věcnými cenami téměř
třicet soutěžících. Také jen díky jejich podpoře mohou být drobnými
dárky odměněni všichni přihlášení
řidiči. Děkujeme jim všem s nadějí,
že nám zachovají svou přízeň i do
budoucna a budeme tak moci zajistit patřičnou úroveň pořádaného
podniku, který zcela jistě šíří do
okolí dobré jméno obce Velká Polom.
Za Klub Veteránů Velká Polom
Petr Gřesík
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Květnový
lukostřelecký
turnaj
V sobotu 4. května se v lese
u Čertova mlýna uskutečnil první
ročník lukostřeleckého turnaje
ve střelbě na 3D figuríny zvířat.
Pořadatelem tohoto turnaje byla
1. česká indiánská zbrojovka ve
Velké Polomi, jmenovitě Lukáš
Měch, hlavním rozhodčím pak Milan Švidrnoch. Turnaje se zúčastnilo 60 střelců z celé České republiky a Slovenska. Zvítězil Petr Gala
z Opavy, následován Leošem
Bráchou z Prostějova, třetí skončil
Martin Konečný z Horní Lhoty. Ani
naši střelci se v silné konkurenci neztratili – Miroslav Tvarůžka skončil sedmý, mimo soutěž
pak Tomáš Lazecký čtvrtý. Pro
děti byl připraven lukostřelecký

Pocta
Danovi
Nekonečnému
Mladí tenisté J. Zděblo a J. Němec jun. pořádali v sobotu 22. června již 5. ročník turnaje čtyřher
s názvem TENIS SKI-PRO Junior,
kterého se zúčastnilo 32 lyžařů
z různých části republiky.
Motto ročníku letošního ročníku
znělo: Pocta Danovi Nekonečnému.
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koutek, kde si mohly vyzkoušet
svou šikovnost v tomto zajímavém
sportu nebo si jen vybarvit obrázek
s indiánskou tematikou. Pořadatelé děkují vedení obce Velká Polom a doktoru Jánišovi za bezplatný pronájem lesních pozemků.

V příštím roce na jaře bude následovat 2. ročník lukostřeleckého
turnaje.Těšíme se na setkání!

„Natáhni tětivu ze bzučících
včel, založ šíp, na jehož konci je lilie, ulov páva. Pozor, toho
můžeš chytit jedině v nekonečnu.
Dan tohle všechno věděl. Ukončil
své chytání tady a odešel do lepších lovišť. I ty můžeš dát prostor nekonečnu, zkusit se dotknout
magického zvířete. Aspoň jej zachytit pohledem. Připoj se vzdát
hold mistrovi nekonečné rrrozkoše
a afrodisiakálního tance Danovi,
který obtisknul svůj rytmus do

nás všech. Vezmi si své nejlepší
leopardí hadry, ochočené leguány
a pojď zkřížit tenisové kordy v turnaji syceném nejkvalitnější sambou.”

Kolektiv
1. české indiánské zbrojovky

Vítězi celodenního urpuného
klání se stali Jakub Zděblo
s Tomášem Viktorínem.
Za TJ Sokol Velká Polom
Petr Zděblo
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Fotbalové soustředění v Dlhé nad Oravou
Sportovní delegace TJ Velká
Polom navštívila ve dnech 1. až
4. srpna naši družební obec Dlhá
nad Oravou na Slovensku. Tato
návštěva se uskutečnila na základě společného projektu s názvem
„Výmena skúsenosti v športovej
a kulturnej oblasti“, který je spolufinancovaný Evropskou unií
z Evropského fondu regionálního
rozvoje v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V–A
Slovenská republika – Česká republika v rámci Fondu malých projektů.
Naši delegaci tvořilo 21 mladých
fotbalistů z ročníků narození 2003
až 2006 tedy kategorie starší žáci
a mladší dorostenci, kteří absolvovali sportovní soustředění společně se svými trenéry Víťou Rychlým, Ivanem Otiskem a Alešem
Pončíkem pod vedením hlavního
trenéra pana Josefa Bartoše.
Program, který nám připravili naši
slovenští přátelé byl velice pestrý
a netýkal se jen sportovních aktivit.
Sportovní aktivity byly zaměřené především na společné tréninky českých a slovenských mladých
fotbalistů pod střídavým vedením
českých a slovenských trenérů.
Vyvrcholením sportovní části pak
byl vzájemný fotbalový zápas,
který skončil po zásluze vítězstvím

domácích borců. Výsledek zápasu
nebyl až tak důležitý, cennější
byly zkušenosti, které naši mladí
fotbalisté získali vzájemnou konfrontací se slovenskými kolegy
nejen v tomto zápase, ale i při společných aktivitách.
Vedle sportovních aktivit naši
mladí fotbalisté navštívili cestou do
Dlhé nad Oravou slovenský orloj ve
Staré Bystrici, v rámci soustředění
pak největší slovenskou přehradu
– Oravskou přehradu, kde absolvovali projížďku na lodi včetně
návštěvy
Slanického
ostrova.
Dále
navštívili
Aqua
Relax
v Dolném Kubíně, kde si užili do
sytosti vodních radovánek. Na
zpáteční cestě domů jsme ještě
navštívili jeden z nejkrásnějších
slovenských hradů – Oravský
Podzámok. O bezpečnou cestu
na Slovensko a zpět včetně
přesunů na všechna navštívená
místa v rámci soustředění se nám
postarala skvělá řidička autobusu
slečna Denisa Maxnerová z firmy
Maxner Hlučín, za což jí patří naše
poděkování.
Celkově můžeme konstatovat,
že toto fotbalové soustředění
plně splnilo svůj cíl a setkalo se
s velice pozitivním ohlasem všech
účastníků, chlapci si toho velice
váží a budou mít na co vzpomínat.

Rádi se podělili o své zážitky
s ostatními kamarády, kteří neměli
možnost se zúčastnit, a už nyní
vyslovují přání si podobnou akci
zopakovat.
Závěrem je třeba poděkovat
i všem našim slovenským přátelům, kteří se o nás vzorně starali
a vytvořili nám skutečně „domácí“
prostředí včetně sportovního zázemí, ubytování, stravy a občerstvení.
Za všechny bychom chtěli speciálně poděkovat autorovi tohoto
projektu starostovi Dlhé nad
Oravou panu Jánu Kamasovi, dále
našemu „styčnému důstojníkovi“
Máriu Šuttovi a trenéru Róbertu
Jendrišekovi, bez kterých by se
tato akce neuskutečnila.
Ještě jednou díky za všechno,
naši slovenští přátelé.
Za Tělovýchovnou
jednotu Velká Polom
Josef Bartoš, Emil Chudoba
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Den koní
ve Mlýnku
v novém termínu
8. září
V loňském roce jsme poprvé
uspořádali „Den otevřených
dveří v jezdeckém klubu“. Velice nás potěšila hojná účast
diváků, a proto jsme se rozhodli
na tuto akci navázat i v letošním
roce. Rádi bychom vás pozvali
na „Den koní ve Mlýnku“, který
se ponese v podobném duchu
jako loňská akce.
Chystáme pro vás ještě
pestřejší program obohacený
o různá jezdecká odvětví.
Během tohoto dne nabídneme
atraktivní doprovodný program
jak pro děti, tak pro dospělé,
bohaté občerstvení, dokonce
i kulturní zážitek. Oproti původně plánovanému termínu se
den koní uskuteční o týden
dříve, tedy 8. září.
Těší se na vás členové
JK Velká Polom

“

Kůň s nepřekonatelnou krásou, neměřitelnou silou a ladností, je stále
dost pokorný na to, aby nesl člověka”
Amber Senti
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Strom života pomáhá v nejtěžších chvílích
Mobilní hospic Strom života
je nestátní nezisková organizace,
která
poskytuje
specializovanou paliativní péči nevyléčitelně
nemocným pacientům, pomoc
v péči osobám blízkým, pomoc
pozůstalým.
Lidsky: jsme podanou rukou
těm, kteří se rozhodnou zůstat se
svým nejbližším do poslední chvíle
ve známém domácím prostředí,
mezi věcmi, které nás celý život
obklopují a provází. Vypít poslední doušek z oblíbeného hrnku,
vydechnout ve vlastní posteli, ve
svých peřinách. Držet se za ruku
a mluvit beze slov.
Každý náš pacient píše příběh,
někdy delší, někdy jen opravdu
krátký, trvající jen pár dnů. Tady je
jeden z nich, vypovídá o naší práci mnohem více, než po sdělení
obecných informací a statistických
dat.
Do péče jsme přijali mladou
čtyřicetiletou ženu s nádorem v břišní dutině, měla toho jen málo před
sebou. Ale nakonec jsme s ní a její
rodinou prožili 8 měsíců statečného
boje a posléze i klidného smíření
s odchodem z tohoto světa.
Měla jedenáctiletou dceru,
úžasnou, chytrou holku, která stále
věřila, že se maminka uzdraví,
a proto nechápala, proč s ní už
nechce nic plánovat, proč s ní mluví čím dál míň. Téměř každý den za
ní jezdil Petr – naše skvělá zdravotní sestra –, který viděl trápení malé
holky i rodičů a nejlepší kamarádky, kteří spolu s ním příkladně,
s láskou a nadějí, pečovali. Bylo
nutné, aby do rodiny vstoupily
i holky z poradny, aby s mladou
paní a všemi kolem ní vyřešily
všechny věci, které nastanou. Petr
u postele pacientky trávil hodiny
a hodiny, převyprávěla mu celý svůj
příběh, byli si neuvěřitelně blízcí.
Pravidelně jí aplikoval léky proti
bolesti, když se její stav zhoršoval,
respektoval i alternativní metody,
pro které se rozhodla po poradě

s naší lékařkou, ke které měla bezmeznou důvěru. Samozřejmě došlo
k očekávanému okamžiku, holčička se s maminkou rozloučila sama
a potom všichni seděli u lůžka, objímali se a vzpomínali na všechno
krásné. Po třech hodinách vydechla naposledy, v klidu, bez bolesti,
doma mezi svými nejbližšími.
Tuto naši pomoc, která je naší
prací, můžeme poskytovat i díky
vám, kteří nás podporujete a tím
společně s námi pomáháte. Děkujeme.

V závěru tohoto článku chceme
upřímně poděkovat i obci Velká Polom. Naši činnost můžeme poskytovat i díky vám, protože vaše obec
nám na provoz našeho hospice
poskytla pro letošní rok dotaci ve
výši pět tisíc korun. Děkujeme.
Zástupci mobilního hospicu
Číslo účtu pro případné zasílání
darů: 3925391369/0800.
Jsme Mobilní hospic Strom života
a jsme připraveni pomoci i Vám.
V případě potřeby volejte
553 038 016,
informace hledejte:
www.zivotastrom.cz.
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Vaše dítě neslyší? Pomůže vám Tamtam
Do Moravskoslezského kraje, podobně jako do ostatních
krajů v České republice, jezdí za
rodinami s dětmi se sluchovým
postižením poradkyně z Centra
pro dětský sluch Tamtam. Nabízejí
jim také ambulantní služby na pobočkách, kde se mohou setkávat
s ostatními rodinami s neslyšícími
či nedoslýchavými dětmi. Tamtam
je obecně prospěšná společnost,
která se poskytování profesionálních služeb neslyšícím dětem
a jejich rodinám věnuje již 29 let.
Tamtam
nabízí
vzájemně
provázaný komplex sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb, které jsou poskytovány terénní i ambulantní formou
a jsou pro rodiny zdarma. Služby
se nezaměřují jen na podporu
vývoje dítěte, ale celé rodiny. Respektují a využívají její specifické
možnosti. Mezi základní služby
patří raná péče a sociálně aktivizační služby.
Raná péče může rodinu
provázet od narození dítěte se
sluchovým postižením až do jeho
nástupu do mateřské školy, u dětí
s kombinovaným postižením ještě
déle, maximálně však do sedmi
let věku dítěte. Poradce, který
je odborníkem v oblasti sociální práce a speciální pedagogiky,
dojíždí v pravidelných intervalech
za rodiči domů a doporučuje jim,
jak dítě rozvíjet, jak podporovat
jeho komunikaci, celkový vývoj,
sociální vazby i sluchový trénink.

Cílem pomoci je v maximální
možné míře minimalizovat důsledky sluchového postižení dítěte
a posílit rodičovské kompetence
tak, aby se rodina co nejdříve vrátila k běžnému rytmu nezávisle na
sociálních systémech. Poradkyně
Tamtamu najezdí ročně za klienty
přes 210 tisíc kilometrů.
Sociálně aktivizační služba je
na rozdíl od rané péče ambulantní a převážně skupinová. Využít ji
mohou rodiny s dětmi od 0 až do
18 let. Vyhovuje těm rodičům, kteří
se chtějí stýkat s jinými rodinami
s podobnou životní zkušeností.
Děti se zde socializují a pod vedením odborníků hravou formou
rozvíjejí komunikaci v mluveném
i znakovém jazyce. Rozšiřuje se
jim slovní i znaková zásoba a rozvíjejí se jejich motorické či logické
dovednosti.
Tamtam realizuje i víceleté
projekty s celospolečenským
dopadem, zaměřené například na
screening sluchových vad novorozenců nebo včasnou diagnostiku. Významná je i jeho publikační
a vydavatelská činnost, vývoj
unikátních mobilních aplikací
„Znakujte s Tamtamem“ určených
pro výuku znakového jazyka. Aplikace jsou zdarma ke stažení
na Google Play i AppStore. Pro
odbornou i laickou veřejnost je
cenným zdrojem informací magazín Dětský sluch a informační
portál idetskysluch.cz, který je
také společnou platformou spo-

lupracujících odborníků z oblasti
neonatologie, foniatrie, logopedie,
pediatrie apod.

Tradiční Medobraní
letos můžete
navštívit
v Čavisově

akci vás doveze historický autobus, který bude mít v jednotlivých
obcích dopředu vyvěšen jízdní
řád. Během hudební produkce
a vystoupení dětí z mateřské
školky můžete ochutnat různé
druhy medu, medovinu a mladou
medovinu (burčák), budou připraveny grilované klobásy, uzené
cigáro, guláš, pivo a další dobroty.
Děti si budou moci ozdobit per-

níčky, zahrát různé hry a soutěže.
K pobavení bude přichystáno
i kolo štěstí s cenami od sponzorů
a včelařů.

Jako každým rokem pořádáme
i letos včelařské Medobraní. Tentokrát se setkáme v Čavisově
v sobotu 14. září od 14 hodin. Na

Lucie Křesťanová,
Centrum pro dětský sluch Tamtam
Kontakty:
Raná péče
pro Moravu a Slezsko
CDS Tamtam
Jungmannova 25,
779 00 Olomouc,
tel: +420 739 642 677,
+420 733 181 497,
e-mail: ranapecemorava
@detskysluch.cz
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
CDS Tamtam
pracoviště Ostrava,
28. října 286/10,
702 00 Ostrava,
tel.: +420 734 752 900,
e-mail: sasostrava
@detskysluch.cz

Na akci Vás zvou
včelaři spolku Velká Polom

Svatováclavský
hudební festival
32 prvotřídních koncertů
i v těch nejmenších obcích

Na kus řeči
se starostkou
18. září 2019
od 17 do 19 hodin
suterén Kulturního střediska
občerstvení zajištěno

Renomovaný Svatováclavský hudební
festival (SHF) je největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby v České
republice. Od svého vzniku se každoročně
koná v září, a to nejen v Ostravě, ale i v mnoha chrámech celého Moravskoslezského
kraje. Letošní 16. ročník oslavuje 30 let
od sametové revoluce – 30 let svobody
a bude se konat od 3. do 28. září. Nabídne
32 koncertů mimořádné umělecké kvality.
Festival se letos pyšní provedením barokní opery s loutkami, novodobými premiérami či koncerty exkluzivních zahraničních
interpretů.

Fantastická barokní
virtuozita Biber / Stradella

CYKLOSERVIS JIŘÍ KOPŘIVA
Pivovarská 165, Velká Polom
prodej jízdních kol a příslušenství
stavba a přestavba kol na zakázku
opravy všech druhů kol a ručních vozíků
broušení pil, nožů, sekaček, bruslí a jiných
Po - Pá 16 – 18 hodin
tel.: 728 962 586

So 9 - 11 hodin

e-mail: cykloservis.kopriva@tiscali.cz

Čtvrtek 12. září, 18 hodin, Velká Polom
– kostel sv. Václava
Absolutní interpretační špička ve
hře na barokní housle Lenka Torgersen
přiváží svůj program „Stylus Phantasticus“, tedy virtuózní programní hudba
17. století. Metou všech těchto technicky
velice náročných skladeb je dosáhnout co
nejvěrnější imitace lidských a zvířecích
hlasů. Jak asi zní zpěv slavíka, kvákání
žáby, hlas slepice, kohouta či kočky zahraný na typické barokní nástroje (barokní
housle, viola da gamba, teorba, cembalo)? Zažijte niterný dotek hudby, který probudí vaši fantazii. Zažijte neopakovatelné
emoce z koncertu v kostele díky SHF.
Vstupné: 50/150 korun. Více na www.
shf.cz.
Za Svatováclavský hudební festival
Eva Mikulášková

Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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