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NÁŠ
Vážení občané,
je mi potěšením vás po čase
touto formou opět
pozdravit. Zdá se,
že královna zima
vyklidila pole, sluníčko rozpustilo
ledy i sníh. Najednou je všechno veselejší a optimističtější. Jenže mizející sněhová pokrývka pomalu odhalila i to, co nás moc netěší. Proto
je třeba vytáhnout košťata, lopaty a uklízet.
Prosíme vás všechny (jako už mnohokrát),
abyste jarní úklid neomezili jen na hranice
svého pozemku, ale podívali se i za svůj plot,
případně na cestu před domem. Přece je to
všechno naše společné a chceme tady mít
hezky. Připravme se tak na příchod prvních
jarních květů, aby se nemusely prodírat na
světlo boží přes kameny a suť.
Letošní zima s rekordními mrazy komplikovala život lidem v mnoha místech naší
republiky. Zavařila trošku i nám, když prasklo vodovodní potrubí u základní školy, a
my jsme museli vyhlásit den volna. Věřte, že
zorganizovat opravu a přenos informací
všem potřebným v neděli v podvečer nebylo
vůbec jednoduché. Školu potkala další potíž

– začalo zatékat do tělocvičny – také to následkem velkých mrazů. I tuto záležitost budeme muset vyřešit, přestože jsme tuto
opravu v plánu neměli.
A co tedy v plánu máme? Poohlédli jsme
se opět po možnostech dotací a snažíme
se je využít. Jak jinak! Chceme pořídit čisticí vůz na chodníky a cesty, neboť každou
další výstavbou chodníků se nám rozšiřují
plochy pro úklid a běžnou údržbu. S přispěním dotace bychom rádi také rozšířili pole
působnosti předškolákům – chceme zvýšit
počet hracích prvků ve školní zahradě pro
děti z mateřské školky U Rákosníčka.
V rámci programu „Revitalizace bývalých
vojenských areálů“ jsme požádali o dotaci
na stavební úpravy jednoho z objektů v areálu bývalých skladů v ulici Hradská, který je
ve velmi špatném stavebně technickém
stavu.
Vážení spoluobčané, určitě jste zaznamenali, že se již delší dobu zabýváme otázkou výstavby chodníku v ulici Na Rohuli. Je
to poslední úsek podél krajské komunikace, kde chodník ještě nemáme. Narazili
jsme však na složité technické a finančně
náročné požadavky Správy silnic, a tak jsme

KRÁSNÉ VELIKONOCE

požádali Moravskoslezský kraj o převod
této části silnice III. třídy do majetku obce
formou daru. Protože tento proces ze strany
kraje je zdlouhavý, všechno se poněkud pozdrží. Realizace projektové dokumentace se
zastaví do doby, než bude tento úsek zapsán do listu vlastnického obce Velká
Polom. Pak budeme v přípravě pokračovat.
V závěrečné fázi je příprava projektové
dokumentace na rekonstrukci domu čp. 67
(bývalý Dům zahrádkářů) na obecní bezbariérovou knihovnu. Dořešíme drobné detaily
dispozičního řešení a můžeme nechat vypracovat stavební rozpočet, nato vyhlásit výběrové řízení, abychom zjistili skutečné
finanční nároky.
Podobně postupujeme ve věci přípravy
garáží u obecního úřadu, které dispozičně
nevyhovují, neumožňují parkování vozidel
a hrozí tam zborcení střechy. Abychom uvedený problém vyřešili, musíme objekt prodloužit tak, aby odpovídal parametrům
vozidel. K tomu potřebujeme získat část pozemku – farní zahrady. Požádali jsme o převod do majetku obce formou daru
a Římskokatolická farnost s tímto postupem souhlasila. Vzájemně dobrá spolupráce
s farností tak přináší všem užitek.

Pokračování na straně 2

PŘEJEME VŠEM NAŠIM OBČANŮM

Milí farníci,
těší mne, že Vám zase mohu napsat aspoň pár slov. Už jsme uvítali jaro. Příroda se probouzí ze zimního spánku, všechno kolem nás
se rodí k novému životu. I my sami jistě jinak prožíváme každý den,
který je plný slunečních paprsků.
Za chvíli náš život naplní i jiné světlo. Světlo, kterým nás ozáří
zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus. Pomalu končíme postní dobu, čas naší
přípravy na největší křesťanské svátky – Velikonoce. Je to čas nejenom přípravy, ale i čas obracení. I když je možné, že si toho až tak
nevšímáme ani neprožíváme. Je třeba si to zase připomenout. To
právě Ježíšovým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním byly nám znova
otevřeny brány Božího Království a byl nám vrácen život věčný, o
který člověk přišel svou neposlušností k Bohu.
Všechno to budeme prožívat v našem farním kostele během svatého týdne. Na tyto obřady jste i Vy srdečně zváni.
Ve čtvrtek 5. dubna (říkáme mu také Zelený čtvrtek) v 18.00
hodin zvu na večerní mši svatou k uctění památky Večeře Páně první mše svaté, kterou Ježíš se svými apoštoly sloužil ve večeřadle.
Na Velký pátek 6. dubna v 16.00 hod. zvu na v letošní postní
době poslední křížovou cestu. Hned po ní začneme novénu před

svátkem Božího Milosrdenství. Velkopáteční obřady
památky umučení Páně začnou v 18.00 hodin.
Na Bílou sobotu 7. dubna bude kostel od 9.00 hodin otevřen,
aby se každý mohl účastnit adorace Ježíše v Božím hrobě. Povzbuzuji Vás k tomu, abyste si i na to našli aspoň chvíli času. Je to
přece jednou za rok. A můžete stejně jako o Vánocích přijít sem se
svými dětmi nebo s vnoučaty.
V sobotu od 20.00 hodin zvu na Velikonoční Vigilii. Je
to nejslavnější mše svatá během celého roku. Začneme posvěcením ohně na dvorku před farou. Doneste si prosím lampičky
(ne elektrické) a svíčky vybavte něčím, co zabrání pokapání podlahy kostela voskem.
Velikonoční neděli a Velikonoční pondělí budeme společně
slavit v našem kostele v 10.00 hod během slavnostních mší svatých.
Dovolte mi ještě, abych Vám všem u příležitosti těch největších
křesťanských svátků popřál do Vašeho života hodně radosti, pokoje
a Božího požehnání, které nám přináší Zmrtvýchvstalý Kristus, a
také naděje na život věčný, která vyzařuje z prázdného Kristova
hrobu, protože: Kristus vstal z mrtvých! Skutečně vstal
o. Mariusz Banaszczyk, farář
z mrtvých!

Pokračování ze strany 1
Uvažujeme i o estetizaci objektu, ve kterém sídlí Policie ČR, kde rovněž je nutno dát
do pořádku střechu, objekt zateplit a dát mu
nový kabát. Tím bychom naplnili myšlenku,
že opravíme postupně všechny obecní objekty v majetku obce podél státní silnice
I/11 – tedy ty, které dotvářejí image naší
obce. A je faktem, že tyto práce vnímá široká veřejnost. Kolegové starostové či jiní
návštěvníci reagují na všechny nové věci,
které při návštěvě obce nebo jen při průjezdu obcí registrují.
Na jaře by měly skončit také práce na
Domu hasičů v Opavské ulici (objekt mezi
obecním úřadem a školkou Pastelka). Většina prací je hotova, dokončují se úpravy interiéru a až bude příhodné počasí, uzavře
zhotovitel své dílo novou fasádou. Všimli
jste si, že jsem použila výraz – školka Pastelka? Ten se tak zažil u našich dětí, že jsme
jej začali používat všichni. Zřejmě to tak i zůstane a bývalé označení U Časíka odnese
čas.

OZO

JE
PŘIPRAVENO
Shrabky ze zahrad neboli BIO
odpady začíná společnost OZO
Ostrava s.r.o. vozit ve středu
11. dubna 2012, poté bude
svoz probíhat ve čtrnáctidenním
intervalu vždy v úterý v liché týdny.
Ing. Pavlína Mučková

Mimo výše uvedených akcí se budeme
snažit zajistit některé opravy nebo drobné
investiční akce. Nehodláme se pouštět do
žádných větších aktivit, protože musíme vysledovat finanční toky, jak se budou vyvíjet
hlavně daňové příjmy a další věci, které ovlivňují náš rozpočet. Na financování našich
projektů z ROP jsme částečně využili i úvěr,
který budeme splácet tři roky, takže v tomto
období musíme být velmi obezřetní. Velmi by
nám pomohlo navýšení daní v případě
schválení nového rozpočtového určení daní.
Zatím tento zákon prošel prvním čtením, ale
„obránci“ velkých měst začali bít na poplach,
takže osud tohoto návrhu, velmi výhodného
pro obce s počtem 1000 – 10000 obyvatel,
není zcela jistý. Iniciativa a aktivita starostů
a nezávislých v této oblasti je značná. Všichni
doufáme, že se nám podaří bitvu dobojovat,
což bude skutečně velkým přínosem především pro malé obce.
Přeji vám všem hodně hezkých jarních
dnů, optimismu a dobré nálady. A hezké Velikonoce
Možná k tomu přispějí i následující verše.

Jeden druhému
(Jan Noha)
Člověk člověku světlem měl by být
Snem, který zdá se, rukou, která vede.
Člověk v člověku věrně by měl žít
a učit srdce zpívat živou píseň,
mlčí-li snad či zpívat nedovede.
Člověk člověku sluncem je i stínem.
Každý má v sobě tichý, teplý kout,
kam přijít můžeš po daleké cestě,
stisknout ruce, snít a odpočinout.
Člověk člověku časem by měl být,
v kterém se dočká všeho, co si přál.
Člověk v člověku srdce by měl mít,
v němž toho najde, koho miloval.
Člověk člověku v životě je vším.
Nejvíce láskou, kterou nechce zpět.
Žijeme dny své s jejím tajemstvím,
které je chvíli domov, chvíli svět.

Ludmila Bubeníková, starostka obce

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH, NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
A ELEKTROODPADU V ROCE 2012
sobota 9. 6. 2012 8 – 11 hodin; sobota 15. 9. 2012 8 – 11 hodin
Poplatek za systém odpadů: částka 492,- Kč/osoba/rok; splatnost do 31.7.2012; platba
v hotovosti na Obecním úřadě ve Velké Polomi (dveře č. 2 - Jana Brázdová) nebo bankovním
převodem na účet obce 4022821/0100, variabilní symbol 0372200+číslo popisné
Poplatek za psy: částka 240,- Kč/za psa, příp. 120,- Kč/za psa (důchodci); splatnost
31.3.2012; platba v hotovosti na Obecním úřadě ve Velké Polomi (dveře č. 2 - Jana Brázdová) nebo bankovním převodem na účet obce 4022821/0100, variabilní symbol
0134100+číslo známky psa)
Svoz popelových nádob se z Velikonočního pondělí přesunuje na úterý (náIng. Pavlína Mučková
sledný pracovní den).

Nej kačka z Evropy

HLASUJTE PRO NAŠI ŠKOLU!!!

To je název soutěže, kterou vyhlásil Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko v Ostravě
a přeložit se dá takto: Nejlépe investovaná koruna
z Evropské unie. Cílem soutěže je umožnit veřejnosti rozhodnout o tom, který z přihlášených projektů, dokončených
v minulých letech a spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, považuje za nejpřínosnější, nejhezčí, nejvydařenější, případně i jinak nej… Jedním
z těchto projektů je bezesporu i rekonstrukce naší základní
školy. Pokud i Vy máte stejný názor, pak hlasujte pro náš projekt. Bude to další reklama pro naši krásnou školu i obec.
Hlasování bude probíhat v období od 10. dubna do
25. dubna 2012 na www.nejkacka.eu, kde najdete
všechny informace k této soutěži. Hlasujte, hlasujte!!!

NABÍDKA

INZERCE

Obecní úřad nabízí podnikatelům možnost umístit zdarma
nabídku svých služeb na webových stránkách obce. Na
stránkách je umístěn odkaz „Firmy a služby v obci“, kde můžete prostřednictvím jednoduchého formuláře zadat základní
informace o podnikající osobě (sídlo, příp. provozovnu, kontakty, odkaz na web) a také obsah své činnosti (jaké služby,
dodávky nebo práce nabízíte, příp. otevírací dobu).
Nabídku svých služeb můžete zveřejnit rovněž v časopise
Bumerang. Tato inzerce je placená (cena zveřejnění je schválena radou obce v částce 4.000,- Kč bez DPH/inzerát formátu A4, inzerát menšího rozměru je oceněn úměrně
velikosti). V případě zájmu o zveřejnění v časopise Bumerang
zašlete e-mailem inzerát a fakturační údaje na
e-mailovou adresu sekretariat@velkapolom.cz, případně
Ing. Pavlína Mučková
tajemnik@velkapolom.cz.
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J SI

ZATÍM JEN MALÝ BEZBRANNÝ UZLÍČEK RADOSTI,

ALE MÁŠ OČI, HLAS, SPÁNEK A ŽIVOT…

A co dělají děti z mateřské školky, než přijdou miminka se svými blízkými?

NOC

S

ANDERSENEM

A

Takto pokaždé začíná jedna z nejhezčích událostí, kterou na obecním úřadě pořádáme – Vítání občánků – slavnostní přijetí nových občánků do obce. Všichni, kteří se na této akci podílí, se na slavnostní
nedělní dopoledne těší.
Miminka vítáme po dvou, a tak bývá naše malá útulná obřadní síň zaplněná. Rodiče a ostatní příbuzní miminek jsou usměvaví, většinou slavnostně oblečení i naladění a samotná atmosféra obřadu přináší dobrou
náladu, něhu a šťastné okamžiky. Úsměvy na tvářích se zaručeně objeví
pokaždé, když miminka svými roztomilými veršíky přicházejí přivítat děti
z mateřské školy. Každoročně se „parta“ ze školky obměňuje, postupem času přicházejí přednášet děti, které jsme vítali pár let nazpět.
Historie vítání občánků je v naší obci dlouhá, podílela se na nich
řada dětí, zastupitelů a lidí, kteří touto slavnostní událostí provázejí
nebo ji organizují. Všem těm, kteří s námi spolupracují a spolupracoIng. Pavlína Mučková
vali, děkujeme.

KARLEM ČAPKEM

Nevšední zážitek pro prvňáčky
Již několik let se v různých knihovnách, školách a jiných organizacích
koná Noc s Andersenem. Na přelomu
března a dubna, kdy se tento známý
dánský pohádkář narodil, mají děti
možnost strávit noc s kamarády, zasoutěžit si, zahrát, ale hlavně si společně číst, naslouchat, povídat si
o knížkách a pak společně přenocovat.
Letos se k této akci připojí také naše obě
první třídy. A protože v březnu uplyne již 125
let od narození našeho spisovatele Josefa
Čapka, celý večer bude inspirován jeho nejznámější knížkou pro děti Povídání o pejskovi

a kočičce. Naši prvňáčci pomohou pejskovi
a kočičce posbírat hračky, které nehodné
děti rozházely, budou hrát divadlo, zasoutěží
si v pohádkovém Riskuj, možná si zašijí i roztrhané kalhoty.
A co na závěr? Hledání pokladu? Necháme se překvapit.
Dětem přejeme, ať se jim tento večer vydaří a společně stráví pohádkovou noc, na
kterou se již velmi těší.
(V době, kdy budete tento článek číst, my
už budeme vědět, jak se akce vydařila.)
Mgr. E. Martínková
a Mgr. D. Thiemelová, učitelky 1. tříd

„Člověk je živočich žijící v obci a nemůže tedy
žít sám.“
„Kdo obec nepotřebuje, je buď divoké zvíře
nebo Bůh.“
„Základní podmínkou dobrého života v obci
jest vláda zákonů, nikoli lidí.“
Aristoteles

Jak jsme hospodařili v roce 2011
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotační příjmy
Financování
Celkem příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Financování
Celkem výdaje

J SI ČLOVĚK…

Plán

Změna plánu

Čerpání

v tis. Kč
14.620,00
8.642,50
0,00
50.320,00
10.000,00
83.582,50
22.719,00
12.182,50
48.681,00
83.582,50

v tis. Kč
15.641,80
9.672,42
0,00
52.861,23
21.353,74
99.529,19
29.737,90
22.355,29
47.436,00
99.529,19

v tis. Kč
15.345,75
8.224,96
0,00
52.834,71
18.682,96
95.088,38
25.298,78
22.354,24
47.435,36
95.088,38

Očkování psů a králíků

proti vzteklině se uskuteční v sobotu
21. dubna 2012 od 10.00 hodin na
louce u Motorestu.
Poté bude veterinární služba očkovat
králíky. Chovatelé – zájemci o očkování
králíků se mohou přihlásit u Věrky Mučkové, ul. Osvoboditelů č. p. 111.

POZVÁNKA

Divadlo žije!
Amatérský divadelní soubor
VELKOPOLOMSKÉ HVĚZDY se
opět hlásí o slovo.
Stejně jako minulý rok si pro Vás,
vděčné diváky a stálé příznivce, připravili novou divadelní hru.
Tentokrát jde o klasickou anglickou
veselohru s názvem Charleyova teta,
autorem je Jevan Brandon Thomas,
britský dramatik a herec. Děj se odehrává v roce 1892 ve staré dobré
a příliš zásadové Anglii. Setkáte se
s klasickým tématem lásky, zajímavou
zápletkou a jejím překvapivým „řešením“. Nemine Vás ani velmi humorné
rozuzlení vzniklého zmatku. Nenechte
si ujít veselohru, která spolehlivě otřese
Vaší bránicí a procvičí mimické svaly.
Setkáte se se známými hereckými tvářemi ve zcela (ne)obvyklých rolích.

21. dubna 2012 v 18:00 hodin
v Kulturním středisku
obce Velká Polom.
Těší se Velkopolomské hvězdy!
Tereza Mučková
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Sociální práce a poradenství pro občany
Od ledna 2012 byly převedeny na Úřad
práce ČR – krajskou pobočku v Ostravě
kompetence v oblasti výplaty sociálních
dávek (např. příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení, příspěvek na péči), které dříve vyřizoval Magistrát města Ostravy. S tím přešla
také část sociální práce, která byla svázána
s dávkovou agendou a spočívala především
v provádění sociálního šetření k určitému
druhu dávky. Vzhledem k tomu, že sociální práci nelze zúžit pouze na provádění sociálního šetření ve spojení
s dávkami, byla do legislativy zapracována koncepční změna. Na základě této
změny získal Magistrát města Ostravy novou
kompetenci spočívající v zajištění komplexní sociální práce. Cílem této práce je
aktivně vyhledávat klienta v jeho přirozeném
prostředí a pomáhat mu při orientaci a řešení
v komplikovaných sociálních situacích. Sociální pracovník již není zatížen rozhodováním
o dávkách, jejich výplatou ani kontrolou a má
tedy dostatečný časový prostor k přímé
práci s klienty.
V rámci své pracovní náplně bude
sociální pracovník například:
• pomáhat při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při
výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),

• poskytovat poradenství v návaznosti na
jednotlivé dávkové systémy sociální
ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění,
dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby
se zdravotním postižením),
• poskytovat administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé
typy dávek,
• poskytovat pomoc při vyřizování osobních dokladů,
• pomáhat překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např.
pomoc při sestavení životopisu, výběru
vhodného zaměstnání, hledání vhodné
agentury práce),
• asistovat při nácviku zvládání sociálních
i praktických dovedností (např. využívání
karty sociálních systémů, hospodaření
s finančními prostředky),
• pomáhat při řešení finančních problémů
(např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při
zajištění kontaktu s exekutory),
• poskytovat kontakty a zprostředkovávat
jednání se specializovanými poradnami
(např. poradna při finanční tísni),
• řešit problémy související se ztrátou
nebo s rizikem ztráty bydlení,
• poskytovat poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody.

Záchrana osob z hořící budovy
TAKTICKÉ

CVIČENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Je úterý, šestá hodina večerní,
stmívá se a teplota klesá pod nulu.
Lidé se pomalu chystají na poklidný
všední večer v teple domova. Ne
však členové výjezdové jednotky
dobrovolných hasičů naší obce. Ti
mají na dnešní podvečer naplánováno taktické cvičení s dýchací technikou. Toto cvičení zorganizoval
nově jmenovaný velitel výjezdové
jednotky obce Lukáš Honajzer, který
nahradil dosavadního velitele Jiřího
Vandlíčka.
Nejprve probíhá taktická porada k průběhu cvičení, aby každý věděl, co se bude dít,
kde je jeho místo a co vše musí provést pro
zdárný průběh celého cvičení. Poté už hasiči
vyjíždějí k objektu č.p. 15 na ulici Osvoboditelů. Po příjezdu jsou informováni, že v horním patře hořící budovy uvízly dvě osoby –
žena a nemluvně. Dvojice hasičů tak vyráží
na průzkum do budovy. Jelikož se z oken
v horním patře valí hustý dým, je potřeba, aby
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byli zasahující hasiči vyzbrojeni dýchacími přístroji. V době, kdy je prováděn průzkum, další
z hasičů připravují hadicové vedení, aby mohli
ihned po evakuaci osob z budovy začít s hašením. Nejprve průzkumníci objeví dítě, které
vynášejí ven z budovy, kde je o ně postaráno.
V průběhu hledání druhé osoby již další skupina hasičů, také vyzbrojena dýchací technikou, natahuje útočné vedení do prvního patra
budovy a po úspěšné záchraně ženy se přesouvá do půdních prostor, kde zahajuje hašení. Zásahu přihlíží zkušený profesionální
hasič Pavel Wysoglad, který zasahující hasiče kontroluje a uděluje jim cenné rady.
Celý cvičný zásah pak probíhá ještě jednou, aby si přítomní hasiči vyzkoušeli i jiné
role a byli připraveni pracovat na různých pozicích. Na závěr se provádí analýza jednotlivých fází cvičení s cílem upevnění si
správných postupů.
Po dvou hodinách tréninku se hasiči vracejí na základnu. Provedou nezbytnou úpravu
výstroje a výzbroje, aby byla připravena na
tentokrát již skutečný zásah, domluví se na

Komplexní sociální práce je velmi
rozsáhlá a není možné podat absolutní výčet oblastí pomoci sociálního
pracovníka. Doporučujeme proto, abyste
se obrátil(a) s žádostí o informaci, pomoc či
spolupráci na Magistrát města Ostravy,
odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení sociální práce
a metodiky, 30. dubna 3130/2d, 730 81
Ostrava. Pro správní obvod obce Velká
Polom zajišťuje komplexní sociální práci
Mgr. Petr Habram, tel: 599 444 734,
602 139 508, e-mail: phabram@ostrava.cz.

SBÍRKA
PRO LIDI V HMOTNÉ NOUZI

Obecní úřad se opět připojil ke
SBÍRCE POUŽITÉHO OŠACENÍ
pro občanské sdružení Diakonie
Broumov. Sbírka bude pořádána
v období od 18. do 27. dubna.
Ještě neznáme přesnou organizaci
a dobu odvozu. O místě a čase sběru
Vás budeme včas informovat prostřednictví místního rozhlasu a webových
stránek obce.
Jak můžete materiálně pomoci?
Přineste letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min.
1 m2), nádobí bílé i černé, skleničky
(nepoškozené), vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky, obuv (nepoškozenou), hračky (nepoškozené a
kompletní). Přineste prosím jen čisté
a nepoškozené věci, zabalte je do
igelitových pytlů nebo krabic.
Více na www.diakoniebroumov.org.
Ing. Pavlína Mučková

konání dalšího cvičení a pomalu se rozcházejí do svých domovů k rodinám.
Podobných cvičení se členové výjezdových jednotek dobrovolných hasičů účastní
několikrát ročně, aby byli připraveni na reálné zásahy, které je mohou zastihnout ve
dne i v noci za každého počasí. Kromě praktických cvičení se však provádí i teoretická
příprava a hasiči absolvují různá školení pro
rozšíření svých dovedností.
Pro občany naší obce je to dobrá zpráva,
že zde jsou dobrovolní hasiči, připravení odborně zasáhnout v případě výskytu mimořádných událostí.
Jan Kordas, SD H Velká Polom

Zima mladých hasičů
Když klesly teploty pod
nulu a voda v kádi zamrzla,
mohlo by se zdát, že mladí
hasiči budou mít zimní
prázdniny. Opak je ale
pravdou. Na pravidelných
trénincích se schází kolem
deseti dětí od 6 do 15 let.
Pokud si zrovna nehrajeme
(nebo nestavíme sněhuláka), tak se s dětmi připravujeme na halové závody,
které byly tuto zimu čtyři.
• Uzlovací soutěž v Neplachovicích je
naše nejoblíbenější a každý rok se na ni
všichni moc těšíme. I když se konala až na
konci listopadu, děti se poctivě připravovaly
již od začátku října. Naším cílem bylo naučit
se rychle a hlavně správně pět uzlů, a to plochou spojku, lodní uzel, tesařský uzel, zkracovačku a úvaz na proudnici. Na trénincích
děti opravdu dřely. Pilovali jsme každý detail
vázání všech uzlů, abychom mohli v Neplachovicích zase patřit k nejlepším. Motivace
byla opravdu velká. A jak to dopadlo?
Družstvo ve složení Anička Dedková,
Barča Dedková, Barča Hošková, Marťa Kolečkářová a Nikola Glogarová převálcovalo své
soupeře hned v prvním pokusu. Holky se s pohodlným náskokem umístily na prvním místě
před Neplachovicemi a třetí Loděnicí. V jednotlivcích mladší kategorie jsme měli jediného
zástupce Martina Hoška, který se v pavoukovém systému bez jediné porážky prouzloval až
k prvnímu místu. Mezi staršími se konalo mnohem větší drama. Naši největší soupeři z Neplachovic nám nechtěli nechat nic zadarmo.

HOŘÍ, MÁ PANENKO !!!
Sbor dobrovolných hasičů Velká
Polom pořádá dne 23. června 2012
letní karneval „Hoří, má panenko“.
Akce se koná za příznivého počasí
před Sokolovnou, při nepříznivém počasí v Sokolovně.
Začátek ve 20 hodin, vstupné 50,- Kč.

• Datyňský trojboj, tak se jmenuje poslední halová soutěž Ostravské ligy letošní
sezony. Uzlovací štafetu tentokrát doplnila
štafeta se zapojováním hadic a střelba. Družstvo starších ve složení Barča a Barča, Nikola, Marťa a Martin na uzlech opět nechalo
rozhodčí v údivu a skončilo první s velkým
náskokem. Střelba ze vzduchovky se také vyvedla, ale kvůli nepovedenému zapojování se
starší umístili na 6. místě.

Čím víc se pavouk chýlil ke konci, tím rychlejších časů soutěžící dosahovali. Naše Barča
Hošková a Pavel z Neplachovic uvázali uzly za
obdivuhodných čtrnáct vteřin. Ve vzájemném
souboji dvou nejrychlejších vyhrála Barča, přesto se nakonec Pavel umístil na prvním
a Barča na druhém místě. Třetí skončila Nikola, a tak jsme si z Neplachovic odvezli pohár
a spoustu medailí jak za družstvo, tak za individuální umístění.
• Ostravská liga mladých hasičů, které
se pravidelně účastníme, pokračovala v zimě
halovými soutěžemi. První z nich se konala
v lednu v Ostravě-Michálkovicích a my na ni
vyrazili s družstvem mladších i starších. V uzlovací disciplíně starší využili zkušenosti z Neplachovic a v pavoukovi zase vyřazovali jedno
družstvo za druhým. Nakonec si odvezli druhé
místo. K uzlování přibylo i motání hadic
a v součtu umístění v obou disciplínách, které
se započítává do ligy, skončili starší čtvrtí. Tato
soutěž byla výjimečná pro naše nejmladší. Matyáš, Michal a Lukáš byli na svých prvních závodech, doplnili je Martin s Terkou a společně
vybojovali v mladších krásné osmé místo.
Únorová soutěž zimní sezony Ostravské
ligy mladých hasičů proběhla v Ostravě-Hrabové. Soutěžilo se opět v uzlech a v doplňkové netradiční štafetě, při které soutěžící
překonávali různé překážky v tělocvičně.
Družstvo starších, startující ve stejném složení jako v Neplachovicích, si při vázání uzlů
vysloužilo obdiv místních rozhodčích a opět
prokázalo svou uzlovací neporazitelnost.
V součtu umístění i s netradiční štafetou si
děvčata odvezla 5. místo.

V současné době jsou za námi čtyři z deseti závodů Ostravské ligy mladých hasičů
a pořadí starších vypadá následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Družstvo
Počet bodů
Hrabová..................................................61
Horní Datyně A ................................60
Heřmanice A......................................54
Michálkovice.......................................47
Velká Polom........................................44
Šenov .......................................................41
Horní Lhota .........................................33
Svinov.......................................................31
Třebovice...............................................31
Horní Datyně B ................................26
Vratimov .................................................25
Heřmanice B......................................24
Polanka...................................................22
Muglinov ................................................21
Václavovice..............................................5
Zábřeh.........................................................5
Krásné Pole............................................0
Plesná .........................................................0
Pustkovec ................................................0

K dosavadním výborným výsledkům
našim mladým hasičům gratulujeme a doufáme, že se jim bude dařit i na jaře.
Za kolektiv vedoucích Andrea Kozelská
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Zprávy z MŠ v Horní Lhotě

Projekt Cvičíme v tělocvičně
a další plánované akce

Fota z akcí naší mateřské školy můžete najít na webové adrese:
materinkyhornilhota.rajce.idnes.cz
Za nepříznivého počasí nebo při
zhoršeném stavu ovzduší využíváme
tělocvičnu TJ Sokol v Horní Lhotě. V tělocvičně cvičíme, hrajeme pohybové
hry, fotbal, tančíme s kruhy hula-hop
nebo jen tak s hudbou, běháme, cvičíme se stuhami, s balónky, … a to vše
v rámci projektu Cvičíme v tělocvičně.
Letos v únoru zde proběhly dvě velice
vydařené akce.
Dne 16. 2. jsme si zacvičili Zumbu s instruktorkou Zumby Janou Fistrovou a 23. 2.
jsme pořádali malou OLYMPIÁDU. Na děti
čekaly náročné disciplíny: trojskok, slalom,
hod do dálky, střelba hokejkou na branku
a tanec. Děti se opravdu snažily, za svůj
výkon si všechny odnesly zlatou medaili. Jak
podotkl náš malý Jiříček: ,,Mamko, já jsem
tak bojoval, že jsem si vybojoval medaili!“
Do konce školního roku plánujeme ještě

několik akcí. Půjdeme hledat velikonočního
zajíčka. Je to stopovací hra do lesa, během
které děti plní nejrůznější úkoly, a na konci
je čeká překvapení v podobě velikonočního
zajíčka s dárky. Vydáme se na pěší výlet do
Hrabyně, během kterého budou děti hledat
poklad a hrát nejrůznější hry v lese. Zopakujeme si cvičení Zumby v tělocvičně a pojedeme na výlet s rodiči.
Připravujeme také akci, na kterou se
velmi těšíme, a to oslavu Dne otců. Tu jsme
zařadili proto, že akcí s dětmi se zpravidla zúčastňují maminky. Aby se i tatínkové mohli
zapojit, připravili jsme tento den hlavně pro
ně a jejich děti. Čeká nás totiž utkání ve fotbale, kde nastoupí hráči naší školky a proti
nim jejich tatínkové. Doufáme, že nám bude
přát počasí a fotbal si užijeme.
Bc. Blanka Kozáková,
vedoucí učitelka MŠ Horní Lhota

Z PRÁVY ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Paní kuchařky naší školní jídelny vaří
obědy pro žáky naší základní školy a pro žáky
ze ZŠ Hrabyně, pro zaměstnance školy a pro
externí strávníky. Pro děti ve školkách ve
Velké Polomi, Horní Lhotě a Hrabyni kromě
obědů připravují i svačinky.
Rok od roku roste počet uvařených porcí.
Pro letošní školní rok je předpoklad až
114 000 porcí oproti školnímu roku
2007/2008, kdy bylo uvařeno 72 000 porcí.
Spolu s tím rostou požadavky kladené na naše
paní kuchařky – aby jídlo bylo nejen dobré,
zdravě vyvážené a včas uvařené, ale aby sa-
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mozřejmě splňovalo stále přísnější hygienické
normy. Nyní mají pro svou práci dva nové důležité pomocníky, a to konvektomat a elektrický
kotel o objemu 150 litrů. Moderní přístroje,
které ulehčí kuchyňskou práci, umožní „nakrmit“ stále rostoucí počet nejen žáků, ale i cizích strávníků, zajistí bezpečnost práce
i podmínky pro dodržení hygienických norem.
Všechny paní kuchařky MOC DĚKUJÍ
zřizovateli naší školy, tedy Obci Velká Polom,
za schválený investiční příspěvek na toto moderní vybavení.
pracovnice školní jídelny Z Š a MŠ Velká Polom

R ECYKLOHRANÍ
Chceme čisté
životní prostředí

I letos pokračuje soutěž v recyklohraní,
kdy děti sbírají použité baterie a drobné elektrospotřebiče. Prozatím se zapojily děti od
první po šestou třídu. Všechny děti se snaží
přinášet co nejvíce recyklovatelných surovin.
Některé děti přinášejí po pár bateriích, jiní po
desítkách a stovkách. Z prvních tříd jsou na
tom nejlépe Evička Chodilová, Deniska Gavendová, Matěj Bubeník, ve druhých třídách
Matyáš Bitta, David Václavík a Samuel Tulach, ve třetí třídě Dominik Lohák, ve čtvrté
třídě Lucka Výtisková a Honza Stadther,
z páté třídy Honza Chodil, Radek Pytel
a Míša Maláčová a v šesté třídě Radim Heiser.
Tak jako v minulém roce jsou i letos pro
ty nejpilnější připraveny krásné ceny. Stále
není nic rozhodnuto a každý žák má ještě
Mgr. Eva Martínková
šanci.

JAZYKOVÝ KURZ
Oprašte svou angličtinu

Pokud patříte k lidem, kteří nemají dobrou jazykovou výbavu, ale jen školní základy,
a chystáte se v létě na dovolenou do ciziny,
možná Vás zaujme nabídka kurzu Angličtina
na dovolenou.
Nabízíme konverzační kurz angličtiny pod
vedením pana učitele Mgr. Viktora Zedka.
Kurz bude probíhat v ZŠ vždy ve čtvrtky od
5. dubna do 7. června od 16 hodin, tedy 10
lekcí, je určen zájemcům, kteří mají alespoň
minimální základ angličtiny, a je zaměřen na
komunikaci v běžných situacích při dovolené.
Konverzace bude probíhat ve skupině 5 až
10 osob. Cena kurzu je 550,- Kč vč. DPH,
přihlásit se můžete do konce března osobně
u zástupce ředitele nebo ekonomky v ZŠ
anebo e-mailem na ekonom.zsvp@volny.cz.
Ivana Hošková, ekonom školy

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA

Jak si správně čistit zuby
VE ŠKOLE

Dne 29. 2. 2012 se v prvních třídách
uskutečnila zábavná přednáška o zubní hygieně. Děti nejprve zhlédly pohádku o tom,
jak Hurvínka bolel zub. Následně se učily na
velkém modelu správně čistit zuby. Později
společně zodpověděly několik otázek v pracovních listech.
Všechny děti na závěr dostaly od sponzorů mnoho krásných dárků, z nichž nejzajímavější byla kouzelná modrá vodička, která
prozradí, jak pečlivě si děti čistí zuby.
Mgr. Eva Martínková, učitelka 1. třídy

The Harry Potter's Day

Dne 2. února 2012 se žáci šestých a část
žáků sedmých a osmých tříd zúčastnili již
čtvrtého ročníku soutěže pro ZŠ v anglickém
jazyce The Harry Potter's Day zaměřené na
svět fantazie. Soutěž organizuje SOŠ AHOL,
s.r.o. Pro všechny účastníky byly nachystány
pěkné odměny a v poledne oběd. Žáci prověřují nejenom své znalosti angličtiny, ale
také znalosti ze světa fantasy literatury. Jelikož je tato soutěž mezi našimi žáky velmi
oblíbená, zúčastnili jsme se jí již potřetí.
Barb ora Rohelová, učitelka anglického jazyka

Hledáme vedoucí kroužků

Naše škola poskytuje nejen předškolní
a základní vzdělávání, ale nabízíme i kroužky
a jiné aktivity k využití volného času dětí
a žáků. Chceme připravovat atraktivní
kroužky a rozšířit nabídku o nové aktivity,
proto hledáme schopné a ochotné vedoucí
zájmových kroužků.
Pokud máte nápad na náplň kroužku, čas
a chuť a čistý trestní rejstřík, kontaktujte ředitele základní školy telefonicky nebo
osobně, nebo nám svůj nápad napište na
ekonom.zsvp@volny.cz, kde dostanete i bližší
informace.
Vedení školy
Těšíme se na spolupráci.

Noc ve škole

V rámci společných aktivit strávila třída
6. A z pátku 24. 2. na sobotu 25. 2. 2012
strašidelnou noc ve škole. Strašidelnou
stezku odvahy přežily všechny děti bez újmy
na zdraví, paní učitelky Kordasová a Rohelová se jí pro jistotu nezúčastnily. U společně
uvařené večeře okusily děti (některé poprvé)
kouzlo jáhel, při společných hrách a diskotéce jsme se ujistili, že noc ve škole vůbec
strašidelná být nemusí. I třída proměněná
v ložnici se spoustou spacáků měla úplně
jiné kouzlo než třída plná lavic. Akce se nám
všem moc líbila a už se těšíme na další.

Úspěch žáka 9. třídy
Jednou z možností, kde mohou
žáci školy uplatnit a prokázat svoje
mimořádné vědomosti a dovednosti,
jsou soutěže zvané olympiády. Mezi
ně patří i Chemická olympiáda.
V tomto školním roce se do školního
kola soutěže přihlásil Filip Foltys,
žák deváté třídy. Musel si poradit
s úkoly teoretickými, praktickými
i s otázkami kontrolního testu. Úkoly
jeho soutěžní kategorie byly zaměřeny na zkoumání významných nekovových prvků, jejich vlastností,
reaktivity a využití těchto prvků a jejich sloučenin v praxi.

CHEMICKÁ
1.

vání první pomoci při potřísnění pokožky.
A to všechno Filip zvládl, včetně závěrečného
kontrolního testu. Po bodovém vyhodnocení
získal 167,5 bodů ze 170 možných a mohl
se zúčastnit okresního kola.
Okresní kolo Chemické olympiády se
konalo 2. března 2012 na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě-Zábřehu.
Tohoto kola se zúčastnilo 24 soutěžících.
Z nich se jenom tři stali úspěšnými řešiteli
úkolů, se kterými se museli v okresním kole
vypořádat.
Po vyhlášení výsledků stanul na pomyslném stupni vítězů na místě nejvyšším žák
9. třídy naší základní školy Filip Foltys.

OLYMPIÁDA

MÍSTO V OKRESNÍM KOLE,

POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA
Plnění praktických úkolů bylo vymezeno
časovým limitem šedesáti minut. Na tu
dobu se Filip stal chemikem, který měl za
úkol určovat složení roztoků. Musel určit
neznámý prvek v roztoku a zjistit reakci některých iontů s vybranými činidly. Při tom
musel prokázat i znalosti zásad bezpečnosti
práce s alkalickými kovy a roztoky, musel
znát i bezpečný způsob provádění čichové
zkoušky a také prokázat znalosti poskyto-

Získal 1. místo a postupuje do krajského
kola. Úspěch je to veliký, neboť v kategorii,
ve které soutěžil Filip, nesoutěžili jenom
žáci 9. tříd základních škol, ale také odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
Nezbývá než Filipovi pogratulovat a vyslovit přání, aby i v krajském kole zúročil
svoji svědomitou přípravu, která tomuto
úspěchu předcházela.
Mgr. Naděžda Branžovská, učitelka chemie

Zápis do prvních tříd

Barbora Rohelová, třídní učitelka

Dne 24. ledna 2012 proběhl na naší
škole zápis dětí do první třídy. Všechny paní
učitelky z 1. stupně přivítaly letos rekordní
počet budoucích prvňáčků. K zápisu přišlo
46 dětí. Na všechny čekaly zajímavé úkoly,
při kterých mohly dokázat, co vše již umí
a jak jsou připravené na nástup do školy.
Byly ověřeny matematické představy, slovní
zásoba, vyjadřovací schopnosti a znalosti přiměřené věku, zrakové a sluchové vnímání,
jemná motorika a schopnost soustředění.
Všechny děti byly do první třídy zapsány.
Někteří rodiče ještě mají možnost zvážit žádost o odklad školní docházky, a to do konce
května.
Mgr. Eva Martínková, učitelka 1. stupně
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Velká Polom
na začátku a dnes
Začátky osídlení obce ukazuje mapa,
která pochází asi z roku 1800. Tato mapa je
snad jednou z nejstarších map obce. Neobsahuje názvy ulic, ale jsou zde zakresleny
drobné uličky, které později s rozvojem obce
zanikly. Zajímavostí z té doby je, že při křížení dnešních ulic Opavská a Pod Mostem
došlo k unikátní výstavbě mimoúrovňové křižovatky, která byla nejspíš vůbec první v celé
Evropě.

P OČET OBYVATEL A DOMŮ VE
VELKÉ POLOMI (1869-2011)

Jak graf dokazuje, existovala úzká návaznost mezi počtem obyvatel a počtem vystavěných domů a bytů. Při analýze musíme
ovšem přihlédnout k faktu, že v poválečných
letech byla kontinuita vývoje narušena. Příčinou tohoto procesu byly zejména odchod
obyvatel do pohraničí, výstavba sídlišť v okolí
Ostravy, snížení porodnosti a zvýšení úmrtnosti obyvatel. Je třeba ještě poznamenat,
že údaj o počtu domů v roce 2011 je stanoven pouze odhadem vzhledem k probíhajícím kolaudačním řízením.
Letecký snímek byl pořízen v roce 2010.
Srovnáním staré mapy a leteckého snímku
ze současnosti můžeme porovnat vývoj obce
za poslední dvě staletí.
Ing. Lubomír Kadula

Podívejme se do minulosti naší obce.
Začněme legendou. Profesor Novák pronesl krátce po 2. světové válce na veřejné
schůzi ve Velké Polomi: „V dávné minulosti
byla naše obec rozmístěna v lesích (dnešní
lokalita Dubská). Jednou se přihnala prudká
bouře, která polámala stromy v širokém
údolí a poničila chýše osadníků. Staršinové
osady tedy vyslali do okolí zvědy, aby našli
vhodnější místo pro novou osadu. Ti skutečně našli místo, které bylo vhodné a nenacházelo se příliš daleko od původní
osady. Rozhodli se tedy přesunout a pro
nové místo zvolili jméno Polom – pro připomenutí toho, co se odehrálo. Již není
známo, kdo a kdy přiřadil přívlastek Velká,
protože ještě v různých spisech z roku
1736 je psáno jen Polomsis. Když je ale
srovnáme s jinými spisy, které pocházejí již
z roku 1441 a jsou psány latinsky, zjistíme,
že se zde vyskytuje název Magno Polom.
Z těchto dvou příkladů můžeme dedukovat, jak dlouhý a rozporuplný proces proběhl, než byla Polom uznána jako Velká.
V pozdějších, převážně německých dokumentech, je již trvale používán název Velká
Polom (Gross Pohlom).“
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Velkopolomské okruhy
Kategorie:
Muži ELITE (19 a více let)
Muži A (19 až 29 let)
Muži B (30 až 39 let)
Muži C (40 až 49 let)
Muži M (15až 18 let)
Muži D (50 až 59 let)
Muži E (60 a více let)
Ženy A (15 až 29 let)
Ženy B (30 a více let)

TJ Velká Polom pořádá v sobotu
16. června 2012 dvanáctý ročník
silničního cyklistického závodu
amatérů Velkopolomské okruhy,
který je zařazen do seriálu Slezského poháru amatérských cyklistů 2012.
Závod je vyhlášen pro šest kategorií mužů a dvě kategorie žen. Trať vede
z Velké Polomi přes Háj ve Slezsku, Jilešovice, Dobroslavice a Plesnou zpět
do Velké Polomi – okruh měří 16,8 km.

– 7 okruhů
– 7 okruhů
– 7 okruhů
– 5 okruhů
– 5 okruhů
– 3 okruhy
– 3 okruhy
– 3 okruhy
– 3 okruhy

Startovat mohou příchozí (i bez licence)
a občané Velké Polomi zdarma!
Prezentace účastníků je v sobotu
16. června 2012 od 8:30 do 10:30 hodin

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA,
THUJE NA ŽIVÉ PLOTY

Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Otevírání ruční nebo s pohonem na
dálkové ovládání. Typizovaná i na
míru. Standardní barvy i imitace
dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní.
Stavby plotu ze svařovaných pletiv,
svařovaných panelů, pletivové branky
a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáže sleva 30 %
na naše okrasné dřeviny.

u Motorestu, kde bude v 11 hodin start a ve
zhruba 15 hodin cíl závodu. Na stejném místě
proběhne i slavnostní vyhlášení vítězů.
Podruhé se u nás představí nejlepší cyklisté republiky v kategorii ELITE, takže si nenechte ujít příležitost vidět je při závodě.
Zvláště zajímavý pro diváky bude určitě průjezd závodníků ulicí Pod Mostem, a proto neváhejte a přijďte je povzbudit!

Více o Slezském poháru na
www.spac-os.cz
Budeme vděčni za každou pomoc při organizaci závodů (např. zajištění křižovatek).
V případě zájmu, prosím, kontaktujte hlavního
pořadatele – Jiřího Kopřivu (tel. 728
Srdečně zve TJ Velká Polom
962 586).

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
Otevírací doba:
Po - Pá 16 – 18 hodin,
So 9 – 11 hodin

Kontakt: tel. 728 962 586
email:cykloservis.kopriva@tiscali.cz

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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Vesnické
sportovní hry 2012
byly zahájeny
Sportovní soutěž obcí našeho regionu zvaná Vesnické sportovní hry (VSH)
odstartovala 17. ročník své existence.
Letos máme „na krku“ závěrečný večírek s vyhodnocením ročníku, což snad
zvýší touhu našich bojovat o vítězství.
Skočili jsme do toho po hlavě v lednu v bazénu učiliště v Hrabůvce. Další soutěží byly kuželky již tradičně v dobroslavické kuželně.
Výsledky jsou v tabulkách na konci článku.
Z pohledu účinkování naší vesnice jsme
v těchto soutěžích nezklamali, ale ani nezazářili.
Ve stolním tenise jsme soutěžili 24. března
v Pusté Polomi. Následovat budou 14. dubna
badminton v Plesné, pak přespolní běh, volejbal,
nohejbal a další tradiční disciplíny.
Začátek letošního ročníku ukázal, že zájem
o naši tradiční soutěž ze strany sportovců
Velké Polomi není příliš velký. Ani přes opakované výzvy v Bumerangu a ani osobní agitací se nedaří najít nové zájemce, kteří by
chtěli vyzkoušet své schopnosti a naši obec
reprezentovat v disciplínách VSH. Tradiční reprezentanti se pomalu posouvají do seniorské
věkové kategogie a stále hůře čelí konkurenci
mladších soupeřů z ostatních vesnic. Snad se
to v dalším běhu obrátí k lepšímu, protože atmosféra soutěže a příležitost porovnat svou
výkonnost se závodníky dalších devíti obcí našeho regionu jistě za to stojí.
Více informací můžete získat na e-mailové
adrese kamil.drozdek@email.cz nebo na webových stránkách www.hlubocec.cz/vesnickesportovni-hry/2012, kde najdete jak
propozice a termíny jednotlivých soutěží, tak
reportáže a fotografie z minulých ročníků. Inspirujte se i Vy k aktivní účasti!
Za TJ Velká Polom Kamil Drozdek

Výsledky 1.soutěže – plavání

PŘEHLED LETOŠNÍCH VÝSLEDKŮ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O B EC
Dobroslavice
Vřesina
Krásné Pole
Velká Polom
Plesná
Hlubočec
Těškovice
Horní Lhota
Dolní Lhota
Pustá Polom

1
2
3
10
12
14
26

J M É NO
Marek Petr
Teslík David
Babicová Tereza
Kopřiva Jiří
Šumný David
Marek Josef ml.
Lešo Juraj

Body
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

Výsledky jednotlivců plavání 100 m
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Obec
KP
DO
VR
VP
VP
VP
VP

Body
30
29
28
27
26
25
XXX

Výsledky 2. soutěže – kuželky
O B EC
Body
1. Vřesina
10
2. Dobroslavice
9
3. Krásné Pole
8
4. Teškovice
7
6
5. Dolní Lhota
6. Velká Polom
5
7. Horní Lhota
4
8. Hlubočec
3
Pustá Polom
0
Plesná
0
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ
J M É NO
O B EC
VR
1 Hájek Jakub
2 Třečak Martin
DO
3 Vavrečka Oldřich VR
11 Mikesková Jana
VP
18 Drozdek Kamil
VP
30 Vrbka Martin
VP

Celkové výsledky po 2. soutěži
OB EC
Body
1. Vřesina
19
2. Dobroslavice
19
3. Krásné Pole
16
4. Velká Polom
12
5. Těškovice
11
6. Dolní Lhota
8
7. Hlubočec
8
8. Horní Lhota
7
9. Plesná
6
10. Pustá Polom
ještě nestartovala
V KUŽELKÁCH 2012
Body
Dorážka
169
58
160
54
158
53
137
42
128
34
103
26

Pozvání mezi šachové figurky
Šachový oddíl TJ Velká Polom pořádá již 3. ročník stále oblíbenějšího šachového
turnaje Velká Polom RAPID OPEN 2012 .
Turnaj se uskuteční v sobotu 19. května 2012 od 8.45 hodin v sále Sokolovny a přilehlých prostorách restaurace Gól.
Turnaj je otevřen všem amatérským i registrovaným šachistům a proběhne tradičně
v mnoha kategoriích – od žákovských až po mistrovskou. Všichni účastníci turnaje budou oceněni! Podrobnější informace budou pro veřejnost včas zveřejněny. K hojné účasti spoluobZa šachový oddíl TJ Velká Polom Ing. Radim Holeček
čanů zvou pořadatelé.

Historicky první taneční kurz ve Velké Polomi
Od poloviny ledna do 21. března se v místní
sokolovně vždy ve středu večer se konaly
lekce standardních a latinskoamerických tanců
pod vedením učitelky tance Ludmily Budíkové a partnera Jaroslava Kolínského.
Kurz byl ukončen v pátek 23. března
slavnostním tanečním večerem, kde
bylo veselo a vládla dobrá nálada.

Pozvání do tanečních
Další základní taneční kurz pro dospělé
bude zahájen v pondělí 10. září 2012.
Vítáni jsou všichni, kdo si chtějí zatančit
a mají tanec rádi. Bližší informace na
www.tanecnikurzyostrava.cz.

LIMUZÍNY CUP

Obec Velká Polom a TJ Velká Polom ve spolupráci s FC Baník Ostrava U9
a hlavním sponzorem Limuziny.cz, Profi taxi Ostrava Vás srdečně zvou na
mezinárodní turnaj Limuzíny Cup, který pořádáme v sobotu 21. 4. 2012 ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom pro kategorii hráčů narozených po 1. 1. 2003.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Hrací doba: 1x 16 min.
Začátek: prezentace: 9:00, výkop: 9:30, předpokládaný konec: 16:30
Počet hráčů: 4 + 1 (střídání hokejové, max.10 hráčů)
Hrát se bude na dvou připravených travnatých hřištích o rozměrech 40x20m.
Brány o velikosti 5x2m.
Potvrzená účast:
TJ Velká Polom, FC Baník Ostrava, Slávia Praha, Mšk Žilina (SK), AP Silesia
(PL), TJ Nový Jičín, Hranice n.Moravě, Sigma Olomouc, Spartak Trnava (SK)
Vyhodnocení:
Poháry pro první tři družstva, ceny pro nejlepší hráče (střelec, hráč, brankář),
drobné ceny pro všechna zúčastněná družstva
Na Vaši účast v hledišti se teší hráči všech týmů,
pořadatelé a tréneři Rostislav Vaněk a Peter Chalachan
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STEEL PARTNER CUP
1. ročník turnaje mladších žáků v minikopané
Informace o změně tréninkových
a hracích dnů mladších žáků
Trénujeme vždy pondělí, středa od 16:30 - 18:00
hodin, areál TJ Velká Polom.
Domácí zápasy hrajeme v pátek v 16:30 hodin.
Kdo má zájem, je vítán.

V rámci zimní přípravy jsme se v neděli
26. února 2012 zúčastnili fotbalového turnaje
mladších žáků v minikopané. Turnaj se konal
v nafukovací hale s umělou trávou v areálu fotbalového stadionu FC Hlučín. Turnaje se zúčastnila družstva VOKD Poruba, FC Hlučín, SC
Pustá Polom a naši kluci. Hrálo se systémem
každý s každým, čtyři hráči v poli + brankář.
V zahajovacím utkání s domácími borci
Hlučína, pozdějším vítězem celého turnaje,
jsme prohráli po nevýrazném výkonu 2:6.

V duelu dvou Polomí vyhrála ta naše 7:3
a čekal nás poslední zápas o druhé místo
s Porubou. Přestože jsme se v tomto utkání ujali po hezkých fotbalových akcích vedení 3:1, VOKD zápas otočilo a rázem jsme
prohrávali 3:4. Doslova v posledních sekundách se nám podařilo vyrovnat a remíza nám
díky většímu počtu vstřelených branek zajistila druhé místo v tomto turnaji. Třetí, trošku
smolně, skončili hráči VOKD Poruba a čtvrté
místo obsadila Pustá Polom.

Fotbalová sezóna 2011-2012
zahajuje jarní část
S novým jarem začínají odvety soutěžních utkání. Jejich rozpis najdete v tomto příspěvku. Hojnější divácká podpora na domácím hřišti by jistě
pomohla mužům v bojích I.B třídy, které, jak ukázal podzim, budou velmi vyrovnané. Krásné
2. místo po podzimní části by mohlo hráčům
umožnit hrát beze strachu ze sestupu a předvést
divákům pohledný fotbal.
Dorost bojuje v městské soutěži a není bez šance na postup
do přeboru. Družstvo mladších žáků hraje taky svou pravidelnou soutěž a dosahuje pěkných výsledků.
Všichni, kteří se kolem sportu ve Velké Polomi pohybují, dělají vše pro to, abychom i další kulaté jubileum existence tělovýchovy a kopané v naší obci mohli oslavit s hrdostí nad
dosaženými výsledky. Věřte, že zájem a podpora ze strany fandících diváků jsou tím nejlepším dopingem a ohodnocením
snahy.
Rozpisy zápasů polomských fotbalistů, aktuální výsledky
a nejbližší utkání na www.ofisport.cz.
Na Vaši podporu se těší fotbalisté TJ Velká Polom
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Hrálo se o hodnotné ceny, každé zúčastněné družstvo bylo odměněno pohárem dle
umístění, navíc všichni hráči vítězného týmu
dostali medaile.
Byl vyhlášen nejlepší brankář turnaje –
odměnu získal po zásluze brankář VOKD Poruba Timon Duda. Další cena byla připravena
pro nejlepšího střelce. Tu si sedmi "zásahy"
vystřílel náš hráč Vojta Vaněk.
Děkujeme firmě Steel Partner za zorganizování celé akce, finanční zajištění turnaje,
zajištění sportoviště, rozhodčích, věcných
cen, občerstvení aj. Věřím, že se turnaj všem
zúčastněným líbil, splnil účel přípravy a spolu
se všemi našimi malými fotbalisty se těšíme
na další ročník.
Rostislav Vaněk, trenér mladších žáků

