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DEN OBCE
Obecní slavnosti v areálu u motorestu

19. a 20. května 2018
Sobota 19. května
10.00
11.00
11.30
od 12.00

19.00
21.30
22.30
22.45

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Václava
Pochod účinkujících, bubeníků a praporečníků obcí
Slavnostní zahájení a ceremonie
Stylový program s historií a romantikou:
Pohádka pro malé a nejmenší
Sokolníci
Královi rytíři
Právo útrpné - katovna
Žoldnéři císaře
Kejklíři a komedianti
Hry a soutěže pro malé i velké s rytířskou tématikou
CLAMORTIS - historická rocková kapela
M ŇAGA & Ž ĎOR P - koncert známé kapely
Ohňová show
BANDA Del Caffé

Neděle 20. května
od 13.00
13.00
14.30
16.30

Zábavný blok doprovodných programů a hudebních
vystoupení pro malé i velké
C&W OK BAND - vystoupení oblíbené country kapely
AHOJ BABI - vystoupení místní kapely
LEG E N DY S E VRACÍ - program Petra Šišky

Doprovodný program:
historický jarmark, ukázky řemesel, fakír, dobový kolotoč,
skákací hrad, žongléři, ukázky zbraní, fotografování v dobových kostýmech a s dravci, historická střelnice, flašinetář, klaun, mincovní dílna mistra pregéře, ukázky ražby
středověkých mincí, střelnice z luků a kuší

B oh até ob čer s tve ní j e z aj i št ěno .
Ak c e s e ko n á z a ka ž d é h o p o č a s í ,
v s t up z d ar m a .

VÝSTAVBA

KANALIZACE A ČISTÍRNY ZASÁHNE CELOU OBEC

BEZ OMEZENÍ TO NEPŮJDE
Vážení občané, dovolte, abych vás jen krátce pozdravila. Máme
před sebou horké dny – nejen co se týká počasí, ale i symbolicky s ohledem na to, co nás čeká – tedy výstavba splaškové
k analizace a centrální čistírny odpadních vod.
Každým dnem bychom měli získat doklad o přidělené dotaci a předat i staveniště, aby realizační firma mohla začít. Celý proces se pozdržel nejen kvůli průtahům v rámci výběrového řízení na dodavatele
stavby, ale i následně z toho důvodu, že jsme vyjednávali výhodnou
půjčku ze SFŽP na financování vlastního podílu této stavby. Máme
sjednaný i mimořádně výhodný úvěr u banky, takže jsme finančně
připraveni téměř na všechny eventuality, které by s výstavbou mohly
nastat.
Už jsem několikrát psala o tom, že stavba zasáhne téměř všechny
ulice ve staré zástavbě, takže se musíme připravit na svízelné situace
a těžkosti, prach, bláto a problémy s chůzí i jízdou, překopy a další potíže. Je třeba mít na vědomí, že silnice musí být volné, bez zaparkovaných aut, která by bránila technice, a navíc by mohlo dojít k jejich
poškození. Opětovně vyzýváme všechny majitele nemovitostí, aby si
zajistili parkování na svých pozemcích! V době výstavby nebude
možné využívat k parkování ani veřejná parkoviště. Všechny plochy
musí být přístupné! Bez omezení a komplikací to bohužel nepůjde,
však to vidíte ve všech obcích, kde podobná stavba probíhá.
Nezapomeňte se projekčně připravit na domovní přípojky, abyste
se v daném okamžiku mohli připojit. Před nějakou dobou jste dostali
do svých schránek malou brožuru, která by vás měla uvést do problematiky napojování na novou kanalizační soustavu. Přesto ještě
znovu zopakuji zásadní věci, které pořád ještě nejsou některým lidem
zcela jasné. Všichni víte, že jsme ochotni s vámi tyto věci komunikovat, takže v případě potřeby neváhejte nás navštívit a vyjasnit si
všechny okolnosti.
Je důležité si uvědomit, kam máte svedeny dešťové vody – ty
mohou i nadále být odváděny do současné jednotné (budoucí de-

šťové) kanalizace a nesmějí být svedeny do nové splaškové kanalizace.
Tam patří jen odpadní vody přímo napojené (ne přes žumpu, septik nebo
domovní ČOV) ze sociálních zařízení,
van, umyvadel, dřezů, praček apod. Je
tedy nutné – a tento stav se bude
kontrolovat – každou z uvedených
druhů vod vést jinudy – tedy zvlášť dešťovou a zvlášť splaškovou vodu. Pokud se tedy tyto vody ve vašem
objektu slévají do jednoho potrubí, musíte zajistit jejich rozdělení. Projektant, který pro vás bude připravovat územní souhlas k domovní
přípojce, by vám měl poradit s ohledem na znalost projektové dokumentace hlavního řadu a všech navazujících okolností. Je dobré si
tyto informace zjistit, abyste byli připraveni. Zvláště noví vlastníci koupených starších objektů by se měli pídit po nějakých dokladech, ze
kterých potřebné informace získají, případně si informace zajistit
jiným způsobem. Všechny septiky, žumpy a domovní ČOV budou odstaveny z provozu a fyzicky likvidovány. Jímky mohou být případně
používány pro zadržení dešťových vod k zálivce. Do nově vybudované
kanalizace nesmí být svedeny přepady z žump, ani hnojůvka z chovu
domácích hospodářských zvířat!
Po doložení územního souhlasu, dokladu o úhradě faktury projektantovi a podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod vám bude
poskytnut příspěvek ve výši, kterou schválilo zastupitelstvo obce.
Z projektu a územního souhlasu zjistíte požadavky na materiál –
zásypové hmoty, potrubí a také způsob provedení domovní přípojky.
Realizovat ji můžete vlastními silami, příp. využijete jakoukoli stavební
firmu. Budeme se snažit dojednat spolupráci v této oblasti s řemeslníky, příp. drobnými firmami pro ty z vás, kteří nemáte síly na práce
ve vlastní režii, případně je budete chtít řešit dodavatelsky.
Vážení občané, stavba takového rozsahu s sebou nese mnohá
úskalí a velké množství problémů. Věříme, že je společně překonáme
jako všude jinde, kde již mají takovou stavbu za sebou. Děkujeme
vám za pochopení, vstřícnost a spolupráci.
Ludmila Bubeníková,
starostka obce

MATĚJ A HYNEK NÁS DOBŘE REPREZENTOVALI
V úterý 24. dubna jsme se zúčastnili okresního kola soutěže v technických dovednostech na Střední škole technické v Opavě. Naši školu reprezentovali dva žáci Matěj Rufer a Hynek Zdražila, kteří vytvořili
nejpřesnější výrobek v předmětu pracovních činností.
Ráno jsme dorazili do Opavy a šli jsme na prezenci škol. Poté se

žáci rozdělili do dvou skupin. Skupina, kam byl zařazen Hynek, pracovala s kovem. Druhá skupina, kam patřil Matěj, pracovala s pájkami.
Přestože se chlapci neumístili na stupni vítězů, byla pro ně soutěž cennou
zkušeností a spolu s ní si odvezli i drobné ceny. Děkujeme chlapcům za reprezentaci naší školy.
Mgr. Alexandra Slováková
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110 LET TRVÁNÍ MYSLIVECKÉHO SPOLKU HUBERT VELKÁ POLOM
Historie mysliveckého spolku byla
podrobně popsána u příležitosti 100 let
jeho trvání. Není bez zajímavosti skutečnost, že nejen v dějinách našeho státu
hrají osmičky v letopočtu významnou
úlohu. Obdobné je to i v historii našeho
spolku.
Založení spolku se datuje rokem 1908.
Po přerušení činnosti 1. světovou válkou
dochází roku 1918 k opětovnému vzkříšení. V říjnu 1938 museli myslivci odevzdat zbraně na četnickou stanici a až do
roku 1948 se legálně nelovilo. V červenci
toho roku se konala ustavující schůze,
vznikla honitba o rozloze 972 hektarů s názvem „Myslivecká společnost Hubert ve
Velké Polomi“. V roce 2008 jsme zorganizovali úspěšnou výstavu mysliveckých trofejí, kterou bylo vzpomenuto 100. výročí
trvání honitby. Tolik stručná vzpomínka na
minulost.
Současnost, počítaná od roku 2008,
nám přináší tyto významnější události:
Nepříznivým zásahem do činnosti naší
organizace bylo 25. 3. 2009 zahájení výstavby rychlostní komunikace I/11, která
trvala více než šest let. Její slavnostní otevření se konalo 13. 10. 2015. V tomto roce
došlo na této komunikaci ke sražení značného počtu srnčí zvěře a zajíců. V důsledku
toho poklesl řádný odlov této zvěře téměř
na polovinu.
V letech 2013, 2015 a 2017 se náš

spolek aktivně podílel na obecních oslavách (725 let Velké Polomi, Dny obce, rozsvícení vánočního stromu) přípravou
pohoštění pro naše spoluobčany.
V roce 2016 byla provedena větší rekonstrukce chaty v Kobylí.
Roku 2017 byl zakoupen pozemek pro
výstavbu zařízení na uskladnění krmiva pro
zimní přikrmování zvěře. Jedná se každoročně o více než dvacet metráků ovsa,
stejné množství pšenice a kukuřice. Myslivost totiž není jen lov, ale hlavně péče o zvěř.
Kulturní vyžití myslivců spočívá v pořádání
střeleb na asfaltové holuby s následným posezením s rodinnými příslušníky a s pohoštěním, na kterém se velkou měrou podílejí
manželky našich členů.
Také tradiční poslední leče jsou oblíbené.
Na nich probíhá vždy očekávaný myslivecký
soud, pasování nových členů a vyhodnocení
nejlepších střelců i honců.
Za zmínku stojí i oslavy jubilantů. V posledním desetiletí se jedná o čtyři padesátníky, šest
šedesátníků, tři sedmdesátníky a dva osmdesátníky.
A čím se můžeme pochlubit při chovu
a lovu užitkové a škodné zvěře? Jestliže
v roce 1960 byl uloven první a jediný divočák, tak v roce 2013 byl zaznamenán
odlov jednačtyřiceti kusů. Nejvíce zajíců,
celkem dvacet šest kusů, bylo rovněž uloveno v tomto roce. V posledních dvou letech to bylo podstatně méně, 11 kusů.

V rámci oslav 110. výročí založení
Mysliveckého spolku HUBERT Velká Polom se koná

VÝSTAVA

Největší úbytek drobné zvěře se projevil u bažantů. V roce 2008 jich bylo uloveno 19,
v posledních letech pouze 3 kusy. O poklesu stavu srnčí zvěře již byla zmínka. Do
roku 2015 se ročně lovilo v průměru 18
srnců a stejný počet srn a srnčat. Nyní
pouze polovina.
V roce 2012 se nám v honitbě objevili
daňci, kteří utekli z ohrady chovatele v Hrabyni. V následujících dvou letech museli
být odloveni vzhledem ke škodám, které
působili na lesním porostu. Ze zvěře tzv.
škodné byly loveny lišky (nejvíce v roce 2012
– 13 kusů), kuny, psík mývalovitý a jezevec.
Činnost mysliveckého spolku bude
v příštím období řídit sedmičlenný výbor
zvolený tajným hlasováním na výroční
schůzi dne 24. 3. 2018.
Členskou základnu nyní tvoří 26 myslivců. V poslední době došlo k omlazení
spolku o 3 nové členy, z toho poprvé v naší
historii o jednu ženu.
Tolik o činnosti myslivců za uplynulých
deset let.
Naše poděkování patří Obci Velká
Polom za finanční výpomoc, majitelům pozemků za to, že i nadále „přivřou oko“ nad
zvěří způsobenou škodou na úrodě a honebnímu společenstvu za to, že myslivci
mohou v naší obci provozovat svou činnost,
a tím se podílet na dění v naší obci.
Za Myslivecký spolek Hubert Velká Polom
Jaromír Drozdek

V restauraci Gól
budou pro Vás připraveny

v sobotu 19. května 2018
od 12.30 hodin

v sobotu 19. května 2018
v sále Sokolovny ve Velké Polomi.

ZVĚŘINOVÉ
HODY

Součástí akce bude také výstava prací dětí
Základní školy a Mateřské školy ve Velké Polomi

MENU

KRAJINOU ZELENOU

Polévka z bažantích slípek,
guláš z jelena siky

s mysliveckou tématikou

Kančí na smetaně, knedlík
Kančí pečeně a roláda,
k tomu knedlík, zelí
Prodej zvěřinových klobás
Zvou myslivci
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V pátek 4. května 2018 jsme prožili hezké
chvíle – žehnání naší kaple v Hájku, kterého
se zúčastnila více než stovka lidí z Velké Polomi a okolních obcí.
Kapli požehnal otec biskup Mons. Martin David
z Ostravy, koncelebrantem byl P. Mgr. Radek Drobisz,
farář ve Velké Polomi, ceremonářem otce biskupa byl
jáhen Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher z Ludgeřovic.
Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný
průběh a dokončení opravy a žehnání kaple Panny
Marie Prostřednice všech milostí.
Děkuji Obci Velká Polom v čele se starostkou Ing.
Ludmilou Bubeníkovou a zastupitelstvu obce Velká
Polom za dotaci a pomoc v průběhu generální
opravy, taktéž za zpřístupnění kapličky opravou polní
cesty. Také děkuji farníkům a skautům za obětavé brigády v okolí a uvnitř kaple. Panu Ing. Radkovi Kubikovi za technickoadministrativní
zajištění, firmě Držik s.r.o. za provedení stavebních prací.
Ministranty vedl a o technické zajištění oslavy Žehnání kaple se postaral pan Daniel Kozelský, videopřenos zajistil pan Petr Novobilský. O mobiliář, úklid a přípravu liturgie se postarala paní Marie Hahnová. Pohoštění a krásnou atmosféru při celé akci zajistily paní
Marie Kubešová a MUDr. Veronika Blažková. S průběhem akce pomáhali rovněž skauti z oddílu Heřmánek ve Velké Polomi pod vedením MUDr. Lenky Gallusové. Bez těchto jmenovaných bychom se nemohli radovat z krásného díla a velmi hezkého pátečního podvečera. Ještě jednou moc děkujeme.
P. Mgr. Radek Drobisz

ŽEHNÁNÍ
KAPLE PANNY MARIE PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
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Akademický malíř se narodil před 130 lety ve Velké Polomi

VZPOMÍNKA NA VALENTINA DRŽKOVICE
O víkendu 14. a 15. dubna 2018 jsme uspořádali ve společenském sále sokolovny výstavu obrazů akademického
malíře Valentina Držkovice, rodáka z Velké Polomi.
Valentin Držkovic se narodil před sto třiceti lety a za svého
života daroval své rodné obci třicet velkých malířských děl. Část
z nich byla nyní zrestaurována akademickou malířkou Romanou
Balcarovou. Většinu nákladů na restaurování obrazů pokryje
dotace Moravskoslezského kraje ve výši 150 tis. Kč. Hejtman
kraje, Ivo Vondrák, který mezi nás zavítal, zdůraznil, že vedení
kraje rádo podporuje podobné kulturní aktivity.
Velmi zajímavá byla přednáška Gabriely Pelikánové na téma
Život a dílo Valentina Držkovice. Přednášku doplnilo povídání
Bohuslava Žárského – autora knihy Malíř slezské dědiny, kterou si návštěvníci mohli na místě zakoupit. V knize se prolíná
historie naší obce s příběhem Mistra Držkovice. Autor vycházel z dobových dokladů, informací pamětníků, kronikáře Fran-

tiška Kopřivy a hlavně z pozůstalosti, kterou obci darovala malířova neteř Eliška Davidová, u které Mistr strávil svá poslední léta. Celá pozůstalost včetně
množství skic a fotografií byla rovněž součástí
výstavy.
Výstavu doplnily kusy nábytku a další dobové artefakty, dokreslující tehdejší život.
K vidění byly i výtvarné práce žáků naší základní školy, kteří přenesli na výkresy jeden
z malířových obrazů.
Výstava se setkala s velkým zájmem nejen místních, ale i občanů z okolí i ze vzdálenějších koutů republiky, přijelo i několik Mistrových příbuzných.
Děkuji všem, kteří pomohli tuto velmi zajímavou
kulturní akci připravit.
Ludmila Bubeníková, starostka obce
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LÉPE SE OPOTŘEBOVAT, NEŽ ZREZIVĚT
Často se při nabídce členství v našem Senior klubu vrstevníkům
setkáváme až se stydlivou reakcí. Jako by to bylo něco abnormálního
a ponižujícího trávit volné chvíle aktivně s vrstevníky a přáteli někde
jinde než u piva či doma u televize. Nebo je to tak divné posedět, „pokecat“ a v programové části se poučit či pobavit, případně podílet se na
organizaci různých aktivit nebo vyrazit na zájezd?
Jediným objektivním faktorem při posuzování toho, kdo je senior, se
stal kalendářní věk jedince. Kalendářní věk je relativně jednoduše statisticky podchytitelný. Nejobvyklejší věkovou hranicí je věk 60 - 65 let, ale
mnoho komerčních služeb se nabízí již pro seniory s označením 55+.
Definice, kdo je to vlastně senior, se různí podle úhlu pohledu.
Rada seniorů České republiky z.s. připravila již v roce 2015 návrh zákona o podpoře záležitostí starší generace – tzv. Zákon o seniorech. Za
seniory jsou pro účely návrhu tohoto zákona považovány osoby české
státní příslušnosti nebo státní příslušníci ostatních států s trvalým pobytem na území České republiky, které:
a) pobírají starobní důchod, nebo
b) dovršily seniorský věk. Za seniorský věk se podle tohoto zákona
rozumí dovršení 60 roků u žen a 63 roků u mužů.
Jiná definice zase říká, že senior je starší člověk, ale také nejstarší
a zpravidla vážený člen nějakého společenství.
Ale stále platí to známé „Každý je tak starý, jak se cítí“. Takže se setkáváme se čtyřicetiletými „seniory“ a s osmdesátiletými „mladíky“. Hádejte, kteří jsou členy různých senior klubů, včetně toho našeho?
Se stářím přicházejí mimo fyzických a psychických změn i změny socioekonomické. Například mezi hlavní změnu patří odchod do důchodu,
a s tím spojený úbytek finančních zdrojů. V souvislosti s odchodem do důchodu se také omezuje kontakt s bývalými spolupracovníky. Senioři najednou mají spoustu volného času, který se musí naučit využívat. Sociálními
změnami v životě seniora mohou být i ztráta soběstačnosti, závislost na
pomoci druhých, sociální izolace, případně týrání a zneužívání seniorů.
Hlavními cíli seniorských organizací jsou proto ochrana práv a oprávněných zájmů seniorů, poskytování informací a péče o seniory, organizování vzdělávacích, osvětových, společenských, kulturních, sportovních,
rekreačních, ozdravných a dalších volnočasových aktivit seniorů.
Senior klub Velká Polom z.s. se snaží svou činností naplňovat toto
poslání. Základem činnosti klubu jsou pravidelná setkávání členů v klu-
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bovně kulturního střediska, pro kterou se ujal dnes už zažitý název „Seniorka“. Setkání probíhají pravidelně každý čtvrtek (mimo období prázdnin a státních svátků) v podvečer a staly se oblíbeným místem nejenom
„posezení a povídání“, ale také zábavy a poučení.
Každé sezení má totiž v úvodu svou programovou část, kdy probíhají
různé přednášky, prezentace či promítání dokumentů, pak následuje
volná diskuse a zábava. Rada Senior klubu se snaží připravovat pro tato
sezení atraktivní a zajímavou programovou nabídku.
Posuďte sami. V průběhu loňského roku jsme uskutečnili 15 prezentací na různá témata (hudba, čeština, projekty obce), proběhly dvě
školení (první pomoc dnes), tři přednášky externích lektorů (dědické
právo, etiketa pro dospělé, Tasmánie), čtyři společné akce mimo klubovnu (návštěvy divadla a výstav) apod.
Seniorka se tak stala centrem klubového dění a pravidelně ji navštěvuje většina našich členů, jejichž počet se stále pohybuje okolo 45.
Jednou z nejpopulárnějších akcí naší činnosti jsou společné zájezdy.
Vloni jsme uskutečnili dva zájezdy: v květnu pod názvem „Slováckem“ s návštěvou hradu Buchlov, zámku Buchlovice, zámku Milotice, ZOO v Lešné
a s posezením ve vinném sklípku. V září jsme pak společně navštívili polský Krakow a solné doly Wieliczka. Oba loňské zájezdy byly jejich účastníky hodnoceny velmi vysoko.
Úspěšně proběhl i náš třetí Den seniorů v sokolovně, který již tradičně pořádáme k Mezinárodnímu dni seniorů a výročí založení klubu.
V programu vystoupili pěvecký soubor Paprsek, taneční Hazard CDC,
folklorní Ischias, cimbálová muzika Opavští gizdi. Vrcholem kulturního
programu bylo vystoupení dechovky Rozmarýnka z Vlčnova s lidovým
vypravěčem. Akce bohužel proběhla bez většího zájmu neseniorské
části spoluobčanů a vedení obce.
Další informace získáte na našich webových stránkách (www.senior-klub-velka-polom.eu) a vývěsce na autobusovém stanovišti.
V Radě klubu nyní pracují Ing. Radim Holeček, Věrka Fialová, Anička
Fochlerová, Věrka Mučková a Jaromír Vrkoč.
Velký dík patří Obci Velká Polom, která podporuje naši činnost dotací, bez které bychom naše největší akce stěží uskutečnili.
Jak je vidno, je co nabídnout a je čím se pochlubit. Srdečně Vás
zveme mezi nás, takže pokud nechcete zrezivět, máte dveře u nás kdykoliv otevřené.
Ing. Radim Holeček,
předseda Senior klubu Velká Polom z.s.

KLIP K SINGLU BOD ZLOMU
aneb natáčení pod bodem mrazu...
Kapela Easy Steps, o které bude tento
článek pojednávat, je čtyřčlenná kapela
z Ostravy, která se žánrově pohybuje na pomezí popu a rocku, kterému se snaží dodávat tu správnou progresi. Zakládajícím
členem je i Václav Vidlička, bývalý žák ZŠ
Velká Polom a také dodnes hrdý občan obce.

Ještě před vánočními svátky se kapela rozhodla ukázat s novým singlem a nemohla samozřejmě opomenout ani obrazovou složku.
Singl ,,Bod Zlomu“ kapela nahrála ve Studiu
Taurus, které patří Evženu Hofmannovi, kytaristovi kapely Kryštof, u kterého kapela mimo
jiné nahrála i před rokem vydané EP – Zvukoprázdno. Námět na klip k singlu Bod Zlomu
se dostal na mysl právě Vaškovi, kterému se již
delší dobu v hlavě líhla myšlenka natočit snímek právě v Polomi. Dost všemu napomohlo
nově postavené náměstíčko na návsi, které vyhovovalo jak námětu klipu, tak i atmosféře,
která měla být zachycena. Hlavní část klipu se
odehrávala právě na náměstíčku, které se podařilo kapele z části zaplnit fanoušky nejen
z Polomi a natočit tak koncertní scénu, která
se ve snímku těší velké oblibě.
V Polomi kluci natáčeli celý den. Začali
kolem sedmé hodiny ranní a končili okolo
osmé hodiny večerní. Prozatím nejnáročnější
kapelní počin, nebo alespoň takhle to kapela

komentovala. Celý den je provázela ukrutná
zima, která natáčení dosti ztížila. Teploty se za
celý den nedostaly nad nulu, takže si dokážete
představit, že to nebylo jednoduché ani pro kapelu, ani pro fanoušky, kteří na natáčení dorazili. Ovšem horký čaj s rumem a skvělá
přátelská atmosféra, panující na place, dostatečně zahřály. Kromě náměstíčka kapela pro
klip využila i cyklostezku vedoucí do Krásného
Pole, kde se jim povedlo zachytit atmosférickou hru na housle, nebo ulice Polomi, kde se
některé scény taktéž odehrávají.
Klip dnes můžete vidět jak na portále
YOUTUBE, tak na kapelním Facebook profilu, nebo na webových stránkách kapely –
www.easysteps.cz. Tak určitě neváhejte a prohlédněte si Polom i z rockového úhlu pohledu!
,,V brzké době se nebojíme ani koncertu
čistě upraveného pro Polom a v Polomi, kde
nesmí jediný čtenář Bumerangu chybět. Takže
sledujte stránky a těšíme se na Vás,“ dodal bubeník kapely Vašek Vidlička.

TANEČNÍ KROUŽEK NA SOUTĚŽI ČESKO SE HÝBE

Celorepubliková soutěž týmových skladeb Česko se hýbe ve školách je jedním ze stěžejních projektů iniciativy Česko se hýbe, jehož hlavním cílem je motivovat českou populaci k pravidelnému pohybu a zdravějším stravovacím návykům.
Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy, školní kluby a školní volnočasové aktivity.
Její primární náplní a cílem je formou pohybu a tance motivovat děti a mládež v různých věkových kategoriích (od 5 do 18 let) k fyzické aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava.
Dne 27. 4. 2018 se této soutěže poprvé zúčastnil také taneční kroužek naší školy. Děvčata podala
krásný výkon a vybojovala si třetí místo v kategorii do 11 let.
Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom za finanční podporu. Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Milada Šlechtová

JAK U NÁS POZNÁVÁME ODPADY
Co jsou odpady, jak vznikají, co se s nimi dál děje, ale také třeba jak předcházet
jejich vzniku, to jsou otázky, na které se snažíme najít ve škole odpovědi. Ráda bych
zde představila některé aktivity, které jsme v tomto školním roce k tématu odpady
a odpadové hospodářství ve škole zorganizovali. Všichni žáci školy byli v úterý
27. března 2018 proškoleni odbornými lektory společnosti EKO-KOM na téma třídění odpadů. Během lekce se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací. Dostali
například odpovědi na otázky: Jak třídit? Proč třídit? Co se děje s našimi odpady?
Můžeme snížit množství odpadů? apod. Školení se ale nekonalo náhodou. Od
úterý 3. dubna 2018 se také v naší škole třídí odpad. Byly zakoupeny nádoby na
tříděný odpad – plasty a papír. Členové Ekotýmu pak třikrát týdně sbírají plasty a kontrolují kvalitu třídění. Je to jistě běh na dlouhou trať, ale kde jinde než ve škole a samozřejmě i doma bychom měli vést děti k těmto aktivitám. Také čtyři děvčata z 8.
třídy si připravila pěkný program pro děti z MŠ Na Kopečku z Horní Lhoty. Děvčata

VE FLORBALE BYLY NAŠE DÍVKY DRUHÉ
V pátek 12. ledna 2018 se ve sportovní hale SC Dubina konalo okresní
finále ve florbale dívek 6., 7. a 8. tříd základních škol. Turnaje se zúčastnilo
celkem pět vítězných základních škol z jednotlivých ostravských obvodů. Celkově jsme tedy obsadili krásné 2. místo a jestliže je v okrese Ostrava padesát
pět základních škol, je 2. místo velkým úspěchem! Naši školu reprezentovaly:
M. Bolková 6.C, A. Miklušová 6.C, B. Malíková 7.A, Karolína Rajová 7.B,
Kristina Rajová 7.B, A. Wiaczková 7.B, J. Mikolajková 8.A, V. Nováková 8.A,
A. Fistrová 8.B a V. Kozyková 8.B. Excelentní výkon předvedla všechna děvčata. A. Wiaczková svými zákroky patřila mezi nejlepší
brankářky turnaje. Nejlepšími
střelkyněmi našeho družstva
byly sestry Karolína a Kristina
Rajovy.
Mgr. Jiří Skiba

si zahrála na slečny lektorky a dětem ze školky předala své zkušenosti a znalosti
o odpadech a třídění. Tato forma vzájemného učení je velmi zajímavá a obohatila
nejen děti ze školky, ale také žákyně – lektorky – o nové zážitky. V dubnu proběhly
také celorepublikové aktivity Ukliďme Česko a Ukliďme Beskydy. Některé třídní
kolektivy se k akci připojily a uklidily společnými silami například okolí rybníka, kde tráví
Lenka Martinková - koordinátorka EVVO
žáci školy svůj volný čas.

PRO KLUKY TO BYL VELKÝ ZÁŽITEK
Ve středu 2. května jsme se zúčastnili fotbalového utkání MFK Vítkovice – Vlašim na Městském stadionu v Ostravě. Pro kluky to byl
velký zážitek, protože měli možnost vyprovázet hráče Vítkovic na
hřiště. O poločase si zahráli proti svým vrstevníkům z MFK Vítkovic.
V průběhu zápasu si mohli prohlédnout stadion a bylo pro ně nachystáno i malé občerstvení ve VIP prostorách.
Děkuji vedení Vítkovic za
pozvání, rodičům za podporu a fandění. Společně
jsme připravili našim
dětem hezké středeční
odpoledne a vzorně reprezentovali TJ Velká Polom.

Peter Chalachan
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KRAJSKÉ KOLO - 1. MÍSTO
Dne 27. února 2018 se konalo krajské kolo Sportovní ligy základních škol v házené dívek 7. a 8. tříd ve
sportovní hale ABC v Novém Jičíně.
Účast v krajském kole byla pro naši školu už tak
velkým úspěchem, neboť prokousat se oblastním,
okresním kolem v jakékoliv soutěži je vždy velice
obtížné. Při každém postupu se kvalita soupeřů
zvyšuje tím, že vždy sehrajete těžké zápasy s vítězi
jednotlivých kol. Navíc vždy do dalšího kola postupuje jen vítěz daného kola. Krajské kolo bylo
tímto pro nás velkou odměnou a musím za sebe
říci, že jsem v další postup ani nedoufal. Stal se
ale malý zázrak a naše děvčata vybojovala opět
1. místo. Tím se kvalifikovala do předkola Mist-

rovství České republiky ve školní házené, které se
uskutečnilo v dubnu v Olomouci. Tento postup se
dá označit za historický úspěch naší školy, neboť
se za celou dobu, kdy se účastníme sportovních
soutěží, žádnému jinému družstvu takovýto výsledek nepodařil. Chtěl bych tímto vyzdvihnout celé
družstvo dívek a poděkovat jim za bojovnost a výbornou reprezentaci naší školy. Jsem překvapen,
jak se holky sehrály, a o to větší radost mám, že
zkušené hráčky – Karolína Rajová, Kristina Rajová, Anička Wiaczková – předávají své zkušenosti a jdou příkladem holkám, které ještě před
šesti týdny nevěděly, jak se házená hraje. Družstvo tvořily tyto žákyně: Bára Malíková, Karolína
Rajová, Kristina Rajová, Anna Wiaczková, Dominika Pavlů, Barbora Strnadová, Kateřina Konečná,

Natálie Bijoková, Vendula Kozyková, Alena
Schwarzová. Tímto všem holkám gratulujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů.
Mgr. Jiří Skiba

Výsledky zimní přípravy staršího dorostu
Po skončení podzimní části fotbalové soutěže
městského přeboru staršího dorostu jsme po
krátké pauze začali se zimní přípravou, kdy jsme využili možnost trénovat v kryté hale ZŠ Velká Polom.
Zúčastnili jsme se také halového turnaje v Polance.
Po dvou vítězstvích a dvou prohrách s pozdějšími
finalisty turnaje jsme v základní skupině obsadili
třetí místo a v boji o páté místo jsme zvítězili nad TJ
Svinov 2:0. Výsledky v základní skupině: Velká
Polom vers. Libhošť 0:2; Velká Polom vers. Hlubina
1:0; Velká Polom vers. Petřkovice U19 2:0; Velká

Polom vers. Bílovec 0:4. O 5. místo: Velká Polom vers.
Svinov 2:0
Pořadí: 1. Bílovec, 2. Libhošť, 3. Klimkovice, 4. Polanka, 5. Velká Polom, 6. Svinov, 7. Hlubina, 8. Vřesina,

9. Petřkovice U19, 10. Petřkovice U17.
V březnu jsme ve Vřesině na umělém povrchu
sehráli tři přípravná utkání se soupeři z krajských
soutěží a přeborů. V prvním jsme podlehli TJ Sokol
Stará Bělá, hrající krajský přebor mladšího dorostu,
4:1. Bohužel chyběla nám skoro polovina hráčů základní sestavy včetně brankáře, tak jsme byli nuceni
doplnit tým staršími žáky, pro které to bylo hodně náročné. Ve druhém utkání jsme zvítězili na oddílem TJ
Klimkovice (krajská soutěž staršího dorostu) výrazně
9:4. Ve třetím utkání jsme narazili na soupeře nejkvalitnějšího, opět celek TJ Sokol Stará Bělá, tentokrát starší dorost, hrající krajský přebor. V nejsilnější
sestavě se nám podařilo zvítězit 5:3! Zimní přípravu
dorostu jsme ukončili na travnatém tréninkovém
hřišti TJ Háj ve Slezsku posledním přípravným zápasem s domácím týmem dorostu. V utkání jsme vedli
3:0, přesto nakonec byla porážka 3:5. Ukázalo se,
že bez bojovnosti, nasazení a herní disciplíny se nedá
vyhrávat. Snad to bylo dostatečné poučení před prvním mistrovským utkáním.
JARNÍ ČÁST FOTBALOVÉ SEZÓNY 2017/18
Vstup do druhé poloviny soutěže se nám povedl.
Zahajovací utkání jarního kola jsme odehráli na hřišti

Skončil 7. ročník Limuzíny Cup

TJ Velká Polom ve
spolupráci s Obcí Velká
Polom a s hlavním sponzorem Allrisk.cz, pořádala v úterý 8. 5. 2018 ve fotbalovém areálu TJ Velká
Polom pro kategorii hráčů narozených po 1.1.2009 fotbalový turnaj za mezinárodní účasti.
Turnaj už má svoji tradici, zúčastnilo se 12 týmů, naši nejmenší kluci si mohli
změřit síly s nejlepšími týmy severní Moravy, představily se i 2 polská družstva
a MŠK Žilina ze Slovenska, která nakonec celý turnaj vyhrála. TJ Velká Polom
obsadila 6. místo. Ceny předal Ing. Emil Chudoba místostarosta obce. Děkuji
všem, kdo se na organizaci podíleli, Radimovi Ujfalušimu z Allrisku, vedení obce a TJ Velká
Polom, Jakubovi Sztefkovi za
přípravu hřiště, všem fanouškům, rodičům za podporu v hledišti. Poděkování rovněž patří
Restauraci Gól za zajištění výborné stravy v průběhu turnajového dne pro všechny
účastníky turnaje.
Peter Chalachan,
trenér a organizátor turnaje
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TJ Sokol Lhotka, odkud jsme si po velmi dobrém výkonu odvezli tři body za vítězství 7:1. V dalším kole
nás čekal soupeř nejtěžší – dorost Slovanu Ostrava,
před kterým jsme v tabulce měli náskok pouze jediného bodu a pokud jsme měli uhájit první příčku, nesměli jsme prohrát! Vážnou komplikací byla pro nás
neúčast našeho nejlepšího střelce a opory týmu Davida Cihláře, který se po utkání ve Lhotce zranil v následujícím zápase mužů ve Strahovicích. Po velice
urputném výkonu jsme soupeře porazili rozdílem 1:0
(autor branky Honza Chodil) a získali tak čtyřbodový
náskok. Dalším zápasem jsme ale o těžce získaný
náskok nečekaně přišli. Na hřišti předposledního
mužstva Řepiště jsme ztratili dva body po nepřesvědčivém výkonu a v improvizované sestavě jsme
remízovali 3:3! Derby se sousedy z Krásného Pole,
kde jsme výrazně zvítězili 9:0 a snad dali zapomenout na předchozí nevydařené utkání.
Čekají nás ještě tři těžké zápasy doma (Rychvald,
Pustkovec a Václavovice) a jeden venku (Hrabůvka),
ve kterých si už nesmíme dovolit zbytečně ztrácet
body, pokud chceme udržet první příčku a vybojovat
tak postup do krajské soutěže. Držte nám palce.
Rostislav Vaněk, trenér staršího dorostu

N EBUĎME
BEZOHLEDNÍ
Vážení spoluobčané,
z podnětů a stížností mnoha z vás
na zvýšenou hlučnost (zejména o víkendech) opětovně upozorňujeme všechny občany naší obce na trvalou platnost
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 2/2016 o zákazu hlučných činností v nevhodnou denní dobu za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Apelujeme tedy na obyvatele naší obce, aby tuto vyhlášku
dodržovali. Jedná se o dodržování nedělního klidu, který platí
i o svátcích vánočních a velikonočních. Je bezpodmínečně
nutné omezit hlučné práce jako sekání trávy, řezání dřeva,
používání elektrického nářadí a rušné stavební činnosti apod.
o nedělích a uvedených svátcích, a to po celý den, tedy
v době od 0:00 do 24:00 hodin. Děkujeme za pochopení a
spolupráci.
Ing. Emil Chudoba,
místostarosta obce

