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Vážení a milí spoluobčané,
probouzíme se již do chladného rána,
někdy i oparu či mlhy, což po těch letních
vedrech většina z nás vítá, večery se krátí,
na polích nás strniště píchá do nohou, ve
škole jsme přivítali nové prvňáčky… to jsou
všechno známky blížícího se podzimu.

Čas nás neodvratně posouvá dál
a někdy tu rychlost snad ani nevnímáme.
Všechny Vás tedy po nějaké odmlce zase
srdečně zdravím a jako obvykle chci poskytnout informace o dění v naší obci.
V srpnu jsme oslavili naše výročí, 725 let
od první písemné zmínky o Velké Polomi.
Počasí se v sobotu 10. srpna umoudřilo,
vedra trochu ustoupila, takže jsme v klidu
a pohodě strávili oba dva dny v příjemné
a přátelské atmosféře. Skotačící děti, usmívající se rodiče a hosté a dobrá nálada
všude kolem v nás utvrdily dojem, že se tyto

POZVÁNKA NA POUŤ
Srdečně Vás zveme na Pouť ke
cti svatého Václava, která se
uskuteční v sobotu
28. září 2013.

Program:
13.30
Slavnostní
mše svatá v kostele
sv. Václava a po ní
pokračování oslav na
farní zahradě (pohoštění,
hudba,
atrakce pro děti a dospělé)

Vstup zdarma
V případě nepřízně
počasí se oslavy
uskuteční v prostorách sálu sokolovny.

slavnosti vydařily. Naši slovenští přátelé
z Dlhé nad Oravou, které jsme letos na
oplátku pozvali k nám, byli překvapeni rozsahem akce a velmi potěšeni přátelským
přijetím. Postarali jsme se o ně se vším
všudy, tak jako v loňském roce oni o nás.
Našli tady spoustu starých i nových přátel
a naše partnerství se utužilo. Jsem ráda, že
jsme jim mohli oplatit jejich pohostinnost
i hezky strávit oba víkendové dny.
Na našem webu www.velkapolom.cz
a na stránkách www.velkapolom.tv najdete
fotografie a video, které Vás vtáhnou zpět
do atmosféry těchto dvou hezkých dnů.
Příprava takovýchto slavností není
vůbec jednoduchou záležitostí, připravovali
jsme ji postupně několik měsíců. Trochu
nám zkomplikovala život skutečnost, že je
uzavřen Motorest, protože jsme potřebovali

zajistit našim slovenským hostům stravování, nejlépe v blízkosti akce. Před časem jsme oslovili
všechny místní hudební kapely a spolky s tím, že mají příležitost se aktivní
účastí v této akci prezentovat.
Nabídky využili pouze naše country kapela C&W OK BAND, hasiči a myslivecké
sdružení. Naši „cvoci“ nám zajistili zábavu
v nedělním odpoledni a zpestřili tak posezení pod širým nebem. Nadšeni byli zvláště
naši slovenští přátelé, kteří se s nimi seznámili již v loňském roce a kterým se jejich
vystoupení velmi líbilo.
Pokračování na straně 2

Svatováclavský hudební festival
opět ve Velké Polomi
Stává se již tradicí a je
to dobře. Přinesl k nám
do Velké Polomi něco
nového a jiného. Hudba
znějící v kostelním prostředí má své charisma
a kouzlo.
A na co se
můžeme těšit
letos v rámci
hudebního festivalu? Letos se
my spolu s
naším kostelem sv. Václava staneme
svědky netradičního podání
hudby. Přivítáme seskupení
Transitus Irregularis, které

v Česku nemá obdoby svým složením a žánrovým zaměřením. Skupinu tvoří cembalo,
housle, kytara, violoncello a příležitostně perkuse. Program pod názvem „Irregularis semitas“ (Jazz – Reynek – Baroko) se pohybuje na
rozhraní barokní hudby a jazzu a obsahuje
mluvené slovo inspirované básněmi Bohuslava Reynka.

Ve Velké Polomi se setkáme
v kostele sv. Václava dne 14. října
2013 (pondělí) v 18 hodin.
Vstupné: 150,- Kč (obyčejné)
100,- Kč (důchodci, studenti, ZTP)
Předprodej vstupenek v pokladně Obecního úřadu Velká Polom.
Tomáš Martiník, člen rady obce

Pokračování ze strany 1
Hasiči nabídli, že se postarají o obsluhu
našich hostů a zvládli tuto úlohu bezvadně.
Jirka Vrbka, známý to divadelník, se jako
obvykle nezapřel. Ve stejnokroji s nápisem
„hasiči“ a s kapsou plnou malých štamprlí
byl v permanentní pohotovosti nejen hasit
případný požár, ale i naplnit štamprle zlatavým mokem. Velmi pobavil naše slovenské kamarády, když předvedl svou
akceschopnost ve všech směrech. Ale
i další, manželé Jana a Zdeněk Hahnovi,
Dáša Podešvová i Tomáš Štencel se zhostili
svého úkolu skvěle. Díky jim všem – za
ochotu a vstřícnost.

Když naši myslivci v čele
s Danem Kozelským přišli
s nápadem, že v Motorestu
zajistí zvěřinové hody, spadl
mi kámen ze srdce. Mnozí
známe kuchařské umění našich myslivců, a tak se nám
hned začaly sbíhat sliny,
zvláště když prozradili, co
připraví. Neměli to jednoduché, takový cvrkot snad ještě
nezažili, dokonce některého
jídla se nedostalo všem zájemcům. Není se čemu divit, takovou účast
jsme snad ještě nezažili. V každém případě
tak úžasným způsobem pohostili naše slovenské přátele, ale i mnoho zdejších a dalších návštěvníků. Nesmírně si vážíme jejich
pomoci a nabídky a chci ještě i na tomto
místě všem poděkovat. Opravdu moc, stálo
to za to.
A v této souvislosti patří poděkování
i Pavlu Válkovi, který zpřístupnil Motorest,
umožnil podávání jídel i dalšího občerstvení. Měli jsme tu zázemí pro přípravu
občerstvení našim hostům, zdroj elektřiny
i vody. Spolupráce s ním a jeho vstřícný postoj zasluhuje taktéž uznání a poděkování.
Neměla bych zapomenout na člověka,
který měl v průběhu slavnosti nejvíce práce
– Tomáše Skupinu, jehož agentura Live
Music Agency odvedla vynikající práci
a bez jakéhokoliv problému se vypořádala
se vším, co takováto akce s sebou nese.
Také děkuji všem ostatním, kteří pomáhali
s přípravou, úpravou prostoru atd. atd.

Dost často říkám, že máme v naší obci
hodně ochotných, ale i pracovitých a nadaných lidí. Je to pravda, znovu jsem si to
uvědomila při přípravě i v průběhu této
naší – podle názoru většiny přítomných
i našich hostů – skvělé společenské události.
A teď už se vraťme do reality všedních
dnů. Obvykle informujeme o našich investicích. Dokončují se práce na rekonstrukci
našeho rybníka. Zajisté jste si všimli, že je
to zajímavá stavba, v rámci které došlo
k úpravám břehů tak, aby nedocházelo
k úniku vody, osazení vypouštěcího zařízení (stavidla). Na jedné straně je břeh rybníka upraven jako dětské brouzdaliště, ze
strany od mateřské školky je úprava provedena tak, aby zde mohli sedávat rybáři, případně aby byl zajištěn příjezd požárních
vozidel. Kamenným hrazením je vymezena
trasa komunikace pro pěší. Lavička, která
spojovala ostrůvek s břehem, byla prohnilá,
proto připravujeme výrobu nové. V minulých dnech začalo napouštění rybníka sta-

Jak hospodaříme v roce 2013
Rozpočet obce na rok 2013 (bez financování) byl sestaven jako rozpočet schodkový,
kdy vyrovnání schodku tvořily na straně výdajové splátky úvěrů obce (pozn. úvěry na
akce z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko – výstavba MŠ, rekonstrukce ZŠ a zázemí pro sportovce, investiční
úvěr na rekonstrukci objektu Pošty, kdy část
splátek bude ukončena v roce 2014, úvěr na
novou MŠ v roce 2015, splátky investičního
úvěru na objekt Pošty byly právě ukončeny).
K 31. srpnu by procentuálně měl být rozpočet plněn ve výši cca 67 %. Strana příjmová
v jednotlivých třídách (bez financování) se

plánu přibližuje, na straně výdajové je plnění
rozpočtu nižší, což je dáno především probíhajícími činnostmi. Rozpočet je průběžně
měněn tzv. rozpočtovými změnami, které
reagují na skutečnosti tohoto roku, např.
mají souvislost se změnami smluvních

vztahů nebo jejich vznikem, souvisejí s vyvolanými potřebami oprav, se změnami zákonných norem apod.
Ing. Gabriela Gleichová,
předsedkyně finančního výboru

Vyhodnocení rozpočtu
ke dni 31. 8. 2013
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bilním přítokem ze dvou zdrojů. Doufáme,
že stavba bude dokončena v krátkém termínu a že se nám všem bude konečné dílo
líbit. Je to stavba hodně náročná, řešilo se
mnoho technických i technologických problémů, ale věříme, že až všechno pomine,
řekneme si i v tomto případě, že naše úsilí
i finanční náklady přinesly ovoce.
Další stavbou je rekonstrukce bývalého
Domu zahrádkářů na obecní knihovnu.
I zde probíhají stavební práce, dokončuje
se zastřešení objektu, následovat budou
vnitřní omítky, podlahy, obklady a v závěrečné fázi fasáda. Místostarosta obce vypracovává podklady pro pořízení vnitřního
vybavení, s dotací Ministerstva kultury
bude nakoupena technika (počítače apod.).

POmOc

lidem
V NOUZi

Stejně jako v minulých letech se
obec Velká Polom připojila do sbírky
použitého ošacení vyhlášené občanským sdružením Diakonie Broumov.
Nepotřebné věci můžete přinést
k budově obecního úřadu (Opavská
58) ve dnech 10. a 11. října 2013
vždy v době od 14 do 18 hodin.
Čím můžete do sbírky přispět?
Sbírá se letní i zimní oblečení, nepoškozená obuv, lůžkoviny, ručníky,
utěrky, záclony, látky v minimální velikosti 1m2, nepoškozené nádobí bílé
i černé, skleničky, péřové i vatované
přikrývky, polštáře, deky, hračky.
Čisté a nepoškozené věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů
nebo krabic.
DĚKUJEME VÁM ZA POMOC!
Lucie Divišová

Termín dokončení je plánován na říjen, pak
bude knihovna předána k užívání veřejnosti.
Doufáme, že vše zvládneme a bude to takový vánoční dárek našim čtenářům.
Určitě jste všichni zaregistrovali, jak zásadním způsobem se změnil prostor před
poštou po demolici rodinného domu a hospodářských budov. Podél ulice Osvoboditelů a ze strany od hřbitova jsme nechali
osadit obrubníky, protože případné přívalové deště by mohly vyplavit zeminu
a ucpat kanalizaci. Nyní zajišťujeme navážku
ornice, plochu osejeme trávníkem, aby do
doby konečného řešení vypadala příjemně.
A co bude dál? Zásah, který jsme provedli,
vzbudil velkou pozornost a všichni se ptají,
co tam bude. Chceme vytvořit náměstíčko

E-aukce energií

V minulém čísle Bumerangu jsme Vás informovali o možnosti pro občany zúčastnit
se elektronické aukce na energie (plyn, elektrická energie) pořádané společností
eCENTRE, a.s., která může přinést domácnostem úsporu nákladů vydávaných na tyto komodity. V měsíci červenci se právě naše obec
spolu s dalšími obcemi Mikroregionu Matice
Slezská této e-aukce zúčastnila (celkem se
účastnilo 86 měst a obcí). Myslíme, že zúčastnění mohou být nadmíru spokojeni. Průměrná úspora tvoří 34,55% na elektrickou
energii a 27,31% na zemním plynu. Z obcí
Mikroregionu Matice Slezské a okolí se aukce
zúčastnilo cca 250 domácností a podnikatelů, kteří ušetřili v průměru 30 % za silovou
část elektrické energie (náklady bez distribuce) a 30 % za silovou část zemního plynu.
V těchto dnech mají již účastníci e-aukce uzavřeny smlouvy s novými dodavateli. E-aukce
pro domácnosti se staly v posledních týdnech v naší zemi hitem. Pořádají se pravidelně měsíčně a postupně se zapojuje více
a více domácností. Zajímají-li Vás informace
o společnosti a chcete-li znát více o celém
průběhu e-aukcí, můžete nahlédnout na webové stránky společnosti www.ecentre.cz.

či náves s novou knihovnou. Oslovila jsem
pracovníky VŠB TU Ostrava, stavební fakulty,
katedry architektury, se kterými jsme už
spolupracovali před pár léty, aby začlenili
náš záměr do témat studentů na vypracování návrhu či studie. Myslím si, že je to pro
ně velmi zajímavý námět. Konečně, kolik
obcí dnes řeší centrální historickou část?
Rádi bychom měli k dispozici varianty k výběru. Těšíme se na
práce studentů
a věříme, že se
nám jejich návrhy
budou líbit.
Ing. Ludmila
Bubeníková,
starostka obce

Druhé kolo e-aukce
pro obec Velkou Polom

V Kulturním středisku obce (Opavská
101, velký sál, I. patro) se v pondělí 7. 10.
2013 od 18 hodin uskuteční za přítomnosti zástupce společnosti eCENTRE, a.s.
informativní schůzka, kde se dozvíte více
o již uzavřených e-aukcích a další informace k chystané e-aukci.
Sběr podkladů bude probíhat ve
středu 9. 10. 2013 od 16 hodin
do 18 hodin na stejném místě. Nebudou-li Vám vyhovovat termíny nebo budete-li chtít vědět jiné informace,
obraťte se na Ing. Romana Strnada, tel.
+420 602 727 356, email: roman.strnad@ecentre.cz, energie.sro@iol.cz.
V případě zájmu s sebou přineste:
kopii smlouvy s dodavatelem energie
včetně všech uzavřených dodatků ke
smlouvě a včetně obchodních podmínek a dále poslední vyúčtování za odběr
komodity (faktura). Bližší informace naleznete rovněž na webových stránkách
obce http://www.velkapolom.cz.
Ing. Pavlína Mučková, tajemnice OÚ
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Kočovní herci a prkna, která znamenají svět

Když se zeptáte nějakého autora,
kde bere náměty, odpoví vám, že se
stačí jen rozhlédnout. Prý leží všude
kolem nás. Tak které z toho nepřeberného množství vybrat? Jen
jedno, to pravé, o kterém chcete
opravdu psát. A kýžené téma? Tentokrát leží nejblíže divadlo! chtěla
bych napsat o všech těch lidech, se
kterými se v určitém období týden
co týden potkávám.
Každý čtvrtek, když slunce pomalu zapadá
za obzor, vstupuju do světa imaginace. Nemusím si nutně obléci kostým, abych mohla
žít život někoho jiného. Prostě jen otevřu scénář a až dojde řada na žlutě označený text,
má hlava začne přemýšlet jako někdo jiný.
Ano, ze začátku to jde docela těžko. Musíte si
text několikrát přečíst, musíte se seznámit se
všemi postavami, které vás budou na cestě
příběhem doprovázet. Zkusíte odhadnout jejich charakter, vztah k vám a vaší postavě.
A v neposlední řadě si onu neexistující postavu promítnete do někoho živého. A do
koho? No přece do herce, který ji během následujícího půlroku oživí. Propůjčí jí tělo, obličej a hlas a bude za ni dýchat.
Jak čas postupuje (a termín premiéry se
blíží), zjistíte, že vám hoří za patami. Hra se

i NfOrmAce

pro vás stává
něčím, co potkáváte stále častěji.
Zmíněný žlutě
označený text se
pokusíte vypálit
do mozku, a když
to nejde, pokusíte se nějak
uchopit situaci
a zaimprovizovat
mluvené slovo,
které ji posune
do situace další.
Zkoušíte
a zkoušíte, až najednou některé
repliky používáte v denním životě. Premiéra
je za dveřmi a musíte konečně odložit scénář. Berličku, která vždycky poradí, když náhodou ztratíte nit a vaše postava skomírá na
nedostatek slov a představivosti. Odložíte
berličku a musíte jít. Rozběhnout se příběhem a svěřit sebe a svou postavu do rukou
spoluhercům. Jen oni vás mohou podepřít,
pokud vám uteče předmět děje a klubíčko
se nepříjemně zašmodrchá.
A najednou to přijde. Obléknete si
kostým a skutečně se stanete někým jiným.
Prožíváte humorné situace, kterým se ale nemůžete smát, protože pro vás je to doopravdy, není to žádný vtip. Potkají vás i horké
chvilky, ať se přihodí zcela náhodou, protože
se proti vám spřáhly múzy, nebo je na vás
někdo ušil. I to se děje, hlavně při derniéře.
Neumíte si představit, jaké nepředloženosti
se dají vymyslet a vyvést! Ovšem všechno se
dá vyřešit. Buď při vás stojí pohotovost a improvizace, nebo někdo, kdo úder rychle
oplatí.
Milujete, intenzivně a doopravdy, nesnášíte, vzdorujete a vůbec prožíváte, ale sotva
vyjdete z jeviště, je všechno pryč. Puf! A veškerý cit se ztratí někde v časoprostoru. Svléknete kostým a jste to zase vy. Vrátíte se do
běžného života, k běžným starostem, ale

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V souvislosti se změnami zákonů týkajících se evidence obyvatel, jejichž
platnost je Obecní úřad Velká Polom
povinen respektovat, dochází ke
změně v organizaci slavnostního obřadu Vítání občánků. Žádáme rodiče
novorozenců, aby v případě, že mají
zájem o účast na slavnostním obřadu
Vítání občánků, vyplnili Žádost o zaevidování zájemce na tento obřad a Souhlas se zpracováním osobních údajů
a odevzdali je osobně, příp. poštou na
obecním úřadě. Potřebné formuláře
naleznete na webové stránce obce
v menu Elektronický úřad (Vítání občánků). Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
Ing. Pavlína Mučková, tajemnice OÚ

O ZměNÁch V POSKyTOVÁNÍ PřÍSPěVKŮ

NA ČiNNOST Z rOZPOČTU OBce
Zastupitelstvo obce Velká Polom na svém zasedání
dne 2. září 2013 přijalo usnesení, kterým vstupují v platnost Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Obce
Velká Polom. Zásady jsou pravidla, kterými se budou od
příštího roku řídit subjekty žádající o poskytnutí příspěvku na činnost a rovněž poskytovatel, tj. obec.
Zavedením těchto pravidel obec sleduje zajištění rovného přístupu ke všem žadatelům a transparentnost v poskytování příspěvků. Přílohou zásad jsou jednotné formuláře, po jejichž vyplnění
bude pro poskytovatele snadnější porovnat jednotlivé projekty a jejich přínos pro občany naší obce.

4

stejně vám něco zůstane. V hrsti kromě šminek a fotografií máte i vzpomínku. Rozplyne
se, když fouknete, a uletí, ovšem už vás nikdy
neopustí. Ještě za nějaký čas vám po tvářích
tečou slzy smíchu a den se vám rozsvítí. Je
to polibek múzy, kterou když jednou potkáte, už se vás nepustí a zkusí vám osladit
každý den, kdy rozkousnete hořkou pilulku
reality.
Proč to vlastně všechno píšu? Ne proto,
abych dělala reklamu našemu souboru. Text
tvořím hlavně proto, že bych prostřednictvím něj chtěla poděkovat všem těm, které
týden co týden a občas i častěji potkávám.
Chci jim poděkovat, že mi drží dveře při
vstupu do světa fantazie a života někoho jiného. Že mi podají ruku, kdykoliv se mi
kolem kotníků omotá realita a nedokáži
vzlétnout. A také za to, že spolu s nimi můžu
publiku rozdávat smích, který je v dnešní
době tak důležitý. DÍKY!
Tereza Mučková, členka souboru
Velkopolomských hvězd

V elKÁ P OlOm

Od rOKU

2014

Současně se schválením Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu Obce Velká Polom byl schválen Program poskytování příspěvků na podporu činností na rok 2014, kde naleznete informace
o podporovaných činnostech obcí v příštím roce. Program se člení
do podprogramů a stanovuje podrobněji obsah jednotlivých podporovaných činností. Současně jsou v něm uvedeny limitní částky
jednotlivých podprogramů a limitní částky pro jednotlivé žádosti.
Naleznete zde i důležitou informaci o termínech odevzdání žádostí.
Veškeré dokumenty vč. předepsaných formulářů naleznete na webových stránkách obce www.velkapolom.cz v menu Poskytování
příspěvků. Více informací a příp. metodickou pomoc poskytne
Obecní úřad Velká Polom. Ing. Pavlína Mučková, tajemnice OÚ

Postřehy z našeho okolí
Předsudky vůči OZP

Nadační fond pro podporu
osob se zdravotním postižením
mění postavení zdravotně postižených na trhu práce.
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním postižením
(OZP), tedy deset procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Zaměstnavatelé ze všech oblastí jsou i v roce
2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel, ani
zákonná povinnost zaměstnávat čtyři procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců,
a ani od roku 2012 velmi zpřísněná „náhradní plnění“ nepomáhají. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny
statisíce na pokutách, než aby daly například
kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí.

Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná
postižení však tvoří velmi malé procento
mezi celou skupinou zdravotně postižených
osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk
se zdravotním omezením by je stál finance
navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na
vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti.

Nadační fond pro podporu
osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP). Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která
jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní
práci osob se zdravotním postižením a s tím
související ochrannou známku Práce postižených. Na stránkách www.pracepostizenych.cz
lze nalézt řadu výrobků označených touto
známkou, které vyrobily osoby se zdravotním
postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé.
Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny
na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje.
V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez překážek“, který se snaží řešit

problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu
stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům
placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou
praxi získat.

Proč zaměstnat osobu
zdravotním postižením?

se

Firmy s více než pětadvaceti zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď
platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního
plnění (outsourcing služeb či výrobků od
firem s náhradním plněním, tedy s více než
50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může
vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale
zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením
lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc
začala od loňského roku vytvářet pro firmy
pozitivní motivační nástroje např. v podobě
vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu,
na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního
fondu, ale také současné legislativě
se více dozvíte na www.nfozp.cz.

Jednotka hasičů nemusí jen zasahovat, může se i bavit
Je prima, když můžeme léto zakončit hezkým výletem.
Ale ještě příjemnější je, pokud to můžeme uskutečnit
s partou dobrých přátel. A právě to se nám, "velkopolomským" hasičům, podařilo letos už po třinácté!

V pátek 6. září 2013 jsme se vydali na třídenní víkendový pobyt na
chatu do Oščadnice na Slovensku. Naší první zastávkou se stalo
město Mosty u Jablunkova. Tady jsme si vyzkoušeli bobovou dráhu,
která je dlouhá 950 metrů. Elektronická časomíra motivovala k neoficiálnímu závodu. Pro rodiče i děti to byl pěkný zážitek, a tak nezůstalo jen u jedné jízdy. Děti před obědem stihly ještě velkou
trampolínu a pak jsme už zamířili směr chata Kamilka. Jen co jsme se
ubytovali, děti obsadily prolézačky a kolotoče a jejich rodiče hřiště.
Nejdříve si muži zahráli rekreační fotbálek a pak dvě družstva nastoupila do velkého zápasu v odbíjené. Pro většinu z nás to byla od
doby, kdy jsme ukončili základní školu, premiéra. Den jsme zakončili večerním posezením u grilu a děti noční stezkou odvahy.
Sobota už tradičně patřila celodennímu výletu. Letos jsme navštívili Historickou lesní úvraťovou železnici ve Vychylovce. Kromě této
existují na světě už jen dvě, a to v Jižní Americe a v Indii. Trať této železnice protíná prohlídkovou trasu skanzenu Kysucké dědiny. Naše
výprava, kterou tvořilo dvacet čtyři dospělých, jedenáct dětí a dva
kojenci, obsadila téměř celý jeden vagónek. A pak už jsme mohli půl
hodiny pozorovat krásnou slovenskou přírodu, staré dřevěnice nebo
historický drtič kamene. To vše občas zahalené v oblaku páry, který
vypouštěla lokomotiva.

O večerní program se nám tentokrát postaraly naše nejstarší děti.
Šestiletí Klárka a Michael a osmiletá Alžbětka připravili noční stezku
odvahy pro rodiče. Bylo příjemné vidět, jak děti samy začínají přebírat iniciativu. Posezení u ohně už jen zakončilo příjemný den.
Třetí den bývá tradičně určen pro volnou zábavu. Naši muži
zvládli nohejbal, někteří se vydali do lesa na houby, jiní na výlety do
Veľké Rače, Rakové nebo Chotěbuzi. Významným momentem tohoto dne je ještě společná fotka a pak už nám zbývá těšit se zase na
další rok a další "hasičskou" chatu.
Jana Hahnová, za Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom
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Letní prázdniny s ROZPUKEM 2013
V mnoha případech se děti učí překonávat strach, byť se zdá být nepřekonatelný.
Kupříkladu při návštěvě vzdělávacího centra
v zoologické zahradě jsme si osahali a pohladili hada a dnes již víme, že není slizký,
nýbrž příjemně hladký. Mnohým dětem se
podařilo překonat celoživotní antipatie
k těmto tvorům.
programu 167 dětí. Velký dík patří mým spolupracovníkům, kteří se podílejí na pedagogickém vedení, především Mgr. Renátě
Drozdkové. Děkuji Obci Velká Polom a jejím
představitelům, firmě Hruška, s.r.o. za vstřícnost a stálou podporu. Děkuji ZŠ ve Velké
Polomi za ochotu při propagaci akce.

„Co dokáže dospělý, leckdy dokážou i děti.
Důležité je, aby děti měly ten správný příklad.“
Touto myšlenkou je inspirován vznik tradice letních programů pro děti pod názvem
Letní prázdniny s ROZPUKEM. Již pátým
rokem jsou organizovány tyto prázdninové
akce pro děti. V mnohém připomíná tento
týden jeden pořádný vítr, který se v pondělí
zvedne a v pátek utichá a možná, upřímně
řečeno, přinejmenším vedoucí se těší, že si
po něm odpočinou. K naplnění programu
využíváme zázemí Herny a tvůrčí dílny v ulici
Osvoboditelů č. 15 ve Velké Polomi. Odtud
se rozjíždíme na půldenní či celodenní výlety. Zážitky a nové zkušenosti, které s dětmi
společně prožíváme, se počítají do naší databanky poznání a jsou veličinou, která rozšířila a obohatila náš pohled na hodně věcí
kolem nás. Pořádané vzdělávací, sportovní
a výchovné akce ovlivňují postoje dětí
v dobrém slova smyslu na celý život. Máme
za sebou velké množství zážitků z nových
míst, lanových center, rozhleden, koňských
jízdáren, bowlingových drah, center ekologické výchovy.

Seznámili jsme se s prací hasičů, s posláním a smyslem psího útulku, záchranné stanice zvířat, navštívili jsme prostory České
televize v Ostravě. Učíme se rozvíjet solidaritu, přispívat potřebným.
Při turistických vycházkách
dlouhých nemálo kilometrů si
děti zajisté vzpomenou na pohodlí u svého počítače, ale ví, že
všechno jednou pomine, i náš
společný týden, a budou mít
zase dost času i na pasivní zábavu.
Od svého počátku od roku
2009, kdy byl uspořádán 1. ročník „Letních prázdnin s ROZPUKEM“, se zúčastnilo našeho

Chcete-li vědět více o naší činnosti, nahlédněte na www.rozpuk.com. Na spoustu
nových dobrodružných výprav a na Vaše
děti se při příštím ročníku „Letních prázdnin
s ROZPUKEM 2014“ těší Ing. Dana Skokanová, za organizátory a vedení Letních
prázdnin s ROZPUKEM.

Život je tvorba
Keramika s „ROZPUKEM“
bude probíhat v bloku dvanácti dvouhodinových setkání počínaje říjnem a konče v adventních týdnech. Máte-li vztah k přírodnímu materiálu, potřebujete-li se odpoutat od všedního běhu života,
přijďte projevit své tvůrčí náměty.

Vážení a milí příznivci tvořivosti,
ráda bych Vás pozvala na keramické tvoření do Tvůrčí dílny
ROZPUK, kterou provozuje občanské sdružení Alma Mater –
centrum rozvoje tvořivosti ve Velké Polomi. Keramika, jako prastará umělecká technika, skýtá nekonečné možnosti osobního
tvůrčího vývoje – od objevování technologických postupů, způsobů vytváření přes rozvíjení vlastní tvořivosti po přijetí arte terapeutických účinků.
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Na tento blok tvůrčí práce budou navazovat v příštím roce další
setkání, kterých se můžete účastnit tak, abychom mohli tvořit
během celého školního roku. Keramická hmota vstřebává naše představy, tvůrčí nápady, naladění a transformuje je v hmatatelný výsledek. Na rozdíl od malování ji lze přepracovat, opravit nezdařenou
část, využít šablony, použít vlastní návrhy. Materiálem se můžeme
nechat vést, tedy objevovat tvary a struktury,
které bychom i při velkém úsilí nevymysleli.
Tato technika je vhodná i pro ty, kteří dříve
měli výtvarnou činnost rádi a kteří dnes, pro
veškeré zaměstnání, nemají odvahu se
k těmto zájmům vrátit.
Více informací ke keramickému tvoření –
modelování, točení na hrnčířském kruhu pro
dospělé i děti – najdete na www.rozpuk.com.
Těší se na Vás Ing. Dana Skokanová

Úroda ovoce je nižší a horší kvality
Letošní chladné jaro přálo jen peckovinám. Když kvetly, bylo méně srážek, což
umožňovalo větší aktivitu opylovačů,
a tím i opylení květů. Výsledkem byla
slušná úroda třešní, broskví a po delší
době i teplomilných meruněk. U jabloní
a hrušní byla po loňské nadprůměrné
sklizni jen slabá květní násada. Navíc
v období květu a nasazování plůdků bylo
velké množství srážek a chladno, což způsobilo velký propad nasazeného ovoce
a napadení stromů houbovými chorobami
(strupovitostí). To málo plodů, které zůstalo na stromech, je napadeno červivostí.

Červivost způsobuje škůdce, který se
jmenuje obaleč jablečný. Z červnových vajíček motýlí samičky se vylíhne hladový červ,
který se jablkem prokousá k jádřinci. A do
červivého jablka se málokdo rád zakousne.
Zlobit bychom se ale měli na sebe, protože
jsme proti nebezpečnému obaleči nezasáhli
včas. Jak na něj? Na přelomu května a června
stromy postříkáme registrovaným přípravkem. Tento zásah musíme po deseti až čtrnácti dnech opakovat.

Aby toho nebylo málo, na stromech a na
zemi pod stromem najdeme spoustu plodů
napadených hnilobou. Jedná se o moniliovou hnilobu způsobenou mikroskopickou
houbou téhož názvu. Hniloba vzniká v místě
poškození plodů, například housenkami
motýlů (obaleč) nebo po mechanickém poškození (kroupy). Shnilý plod časem začíná
schnout, zmenšuje se a na povrchu se objevuje bílá krupička. Tento scvrklý plod –
mumie – zůstává na stromě přes zimu a na
jaře je prvotním zdrojem šíření choroby na
další plody a blízké stromy. Ochranou je důsledné odstraňování infikovaných plodů.
Rozhodně by neměly zůstat celou zimu na
stromě, tak si skoro jistě přeneseme chorobu
do dalšího vegetačního období. Preventivním opatřením je také boj s obalečem, který
má na šíření moniliózy velký podíl.
Jak se bránit poškození úrody a co dělat,
aby toto riziko bylo co nejmenší, se můžete
dozvědět na přednášce odborného ovocnářského instruktora ČZS, přítele Miroslava
Přesličáka, která se uskuteční v rámci připravované výstavy Zahrada na podzim v sobotu 19. října 2013 od 15 hodin v Kulturním
středisku Velká Polom (viz pozvánka).
Na přednášce se dovíte, které odrůdy
ovocných dřevin na zahrádce pěstovat, na co
si při nákupu stromků dávat pozor a co dělat,
aby nám stromky rodily a přinášely zdravé
ovoce. Na připravovanou akci zveme co nejsrdečněji všechny občany, kteří si rádi utrhnou
jablíčko, jen tak ho otřou, zakousnou se a vychutnají jeho chuť na jazyku, protože není
žádnou radostí kousnout do kyselého, červivého nebo strupovitého jablka.

Český zahrádkářský svaz Velká Polom
a Vyšší odborná škola Opava

Pozvánka na výstavu
Zahrada na podzim
Výstava se uskuteční
v Kulturním středisku Velká Polom

v sobotu 19. října
od 10 do 18 hodin
a v neděli 20. října 2013
od 10 do 18 hodin.
Na výstavě uvidíte:
výpěstky ovoce a zeleniny,
květiny, floristické výrobky,
včelařské zajímavosti
a obrázky dětí z mateřské školky
•••••••••••••
Součástí výstavy bude

přednáška
odborného instruktora ČZS
přítele Miroslava Přesličáka na téma:
Možnosti nenáročného pěstování
ovoce pro malé zahrádky
Novinky v odrůdové skladbě a pěstitelské technologii
Minimalizace chemické ochrany
Přednáška se uskuteční v šachovém
klubu kulturního střediska v sobotu
19. října 2013 od 15.00 hodin.
K návštěvě zveme všechny občany,
mládež a děti.
Český zahrádkářský svaz Velká Polom
Pracujeme, abychom žili.

Ing. Antonín Köhler, ZO ČZS Velká Polom

Cyklisticko – vodácko – horolezecký kurz

Ve dnech 16. až 20. září 2013
pořádala naše škola na Kružberku 2. ročník cyklisticko – vodácko – horolezeckého kurzu.

Ubytováni jsme byli v Ústřední hasičské
škole Jánské Koupele, kde jsme měli ideální
podmínky pro sportovní aktivity. Vodácko –
horolezecká část byla vedena zkušenými instruktory, kteří naše děti zasvětili do základů
lezení a vodáctví. Děti čekala 84 kilometrová
trasa na kole, závod v orientačním běhu,
jízda zručnosti na kole a skupinový závod
v trojkombinaci – orientační běh, jízda
v kánoi a lezení. Vítěze jednotlivých soutěží
jsme odměnili medailemi a diplomy. Naše
děti prožily týden plný dobrodružství a zábavy, na který budou určitě rády vzpomínat.
Mgr. Jiří Skiba, zástupce ředitele ZŠ
a MŠ Velká Polom
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Žákyně naší základní školy Natálie Sonnková je mistryní světa!

mažoretky jsou dnes plnohodnotným odvětvím sportu. hned na
začátku je asi dobré říci, že v mažoretkovém sportu se kloubí hned
několik disciplín dohromady. Jsou
zde prvky gymnastické, taneční,
aerobní i baletní.
Mažoretkový sport se dostal do povědomí veřejnosti jako jeden z nejkrásnějších
sportů. Pro diváky zajímavá sportovní oblast
určená dívkám vyniká svojí vytříbeností, elegancí a originalitou. Avšak těmto vlastnostem předchází ještě jedna – náročnost.
Nápadité kostýmy, rozmanité choreografie,
které zaujmou diváky, vytvoření představy

o skloubení pohybu a využití prostoru a v neposlední řadě stále se zvyšující tréninková
náročnost spočívající v překonání sebe samé
a v donucení svého těla, aby se při případném pádu opět ladně zvedlo a soutěžilo dál.
Mažoretkový oddíl TOM Krokodýl Ostrava,
jehož jsem členkou, existuje od roku 2001.
Oddíl je několikanásobným držitelem titulů
Mistr Evropy, Mistr ČR, Mistr Polska, Mistr Maďarska, držitelem cen Grand Prix a nyní si do
své sbírky přidal také titul Mistr světa.
Vůbec první mistrovství světa v mažoretkovém sportu se konalo od pátku 30. srpna do
neděle 1. září 2013 v Praze. Děvčata našeho
oddílu se v průběhu prázdnin pilně připravovala, aby odjela bojovat o co nejlepší umístění.

V pátek probíhala soutěž s náčiním pompom. V sobotu na scénu nastoupil náš oddíl,
a to v disciplíně pochodové defilé s náčiním
baton (s hůlkou). Ve věkové kategorii juniorky jsme získaly stříbro a v kategorii seniorky zlato. V neděli začala disciplína pódiové
sestavy, kde jsme opět zabodovaly a podaly
excelentní výkon. V kategorii juniorek získala
naše děvčata zlato a titul Mistr světa a v kategorii seniorky také zlato a titul Mistr světa.
Celý úspěch je korunován získáním titulu
Absolutní vítěz mistrovství světa. Medaile
jsme si přivezly i z dalších disciplín, jako např.
sólo, duo, trio atd.
Léto plné dřiny a tréninků se nám vyplatilo, vrátily jsme se s celou řadou cenných
kovů. Naše heslo – „Kdo bojuje, může prohrát, kdo nebojuje, už prohrál.“ – se ukázalo
v plném světle. My se nebály a vyhrály! Ostrava může být pyšná, má Mistryně světa
a titul Absolute Winner of World Championship 2013.
Šťastně jsme dojely z mistrovství světa
domů. Po vystoupení z autobusu na nás čekalo nádherné přivítání! We are the champions! Rodiče děkujeme, jsme hrdí na náš tým!
Natálie Sonnková, žákyně 7. třídy
ZŠ Velká Polom

Tenisový turnaj pro I. stupeň základních škol
dne 12. června 2013 pořádala naše škola meziškolní tenisový turnaj pro
děti i. stupně základních
škol. Tenisového turnaje se
zúčastnilo celkem jedenáct
dětí ze tří základních škol,
a to ze ZŠ Vřesina, ZŠ lumírova Ostrava-Výškovice
a ze ZŠ a mŠ Velká Polom.
Děti hrály ve dvou skupinách každý s každým na jeden set. První
dva hráči z každé tabulky postoupili do pavouka, kde hráli o 1. až 4.
místo. Vítěz turnaje obdržel pohár pro školu a spolu s 2. a 3. místem
obdrželi medaile, diplomy a upomínkový předmět.
Vítězem turnaje se stal žák naší školy Filip Neuwirth ze 3. třídy.
Druhé místo obsadil Bořek Vajda ze ZŠ Vřesina, třetí místo vybojoval
Nikolas Vons a čtvrté místo Marek Strnad, oba ze ZŠ a MŠ Velká
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Polom. Naši školu dále reprezentovaly Barbora Strnadová a Alena
Schwarzová.
Děkujeme TJ Velká Polom za bezplatné zapůjčení tenisového areálu a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jiří Skiba, ZŠ a MŠ Velká Polom

Výlet do Polska
Jak již víte z minulého čísla BUmerANGU, naše škola
se stala garantem mezinárodního partnerského projektu cOmeNiUS, díky němuž máme možnost se setkávat s dětmi a učiteli z jiných zemí.
Před koncem minulého školního roku proběhla druhá etapa tohoto projektu. Navštívili jsme partnerskou školu Gimnazjum w Chwiramie v Polsku a setkali se tam s našimi přáteli ze Slovenska
a Lotyšska. Prohlédli jsme si školu
a mohli jsme porovnat nejen vybavení
tříd, tělocvičen a ostatních prostor, ale
i organizaci výuky, jídlo ve školní jídelně i celkovou atmosféru školy.
Hned první den předváděly děti
z každé země svůj národní tanec. My
jsme pochopitelně měli nacvičenou
polku. Potom přišel na řadu zpěv lidových písniček, které se pak děti vzájemně naučily. Nechyběly ani soutěže
a hry, při kterých jsme měli možnost
se lépe poznat a také byli nuceni komunikovat v cizích jazycích, především v angličtině.

V dalších dnech nás čekaly hlavně sportovní aktivity. Navštívili
jsme lanové centrum. Někteří zdolali až pět lanových drah různých
obtížností! Splouvali jsme řeku na kajacích. Přestože někteří seděli
v takové lodi poprvé, všichni nakonec pětihodinovou trasu zvládli.
Vrcholem zájezdu byl výlet k moři do lázeňského střediska Kolobrzeg. Počasí nám přálo, slunce pražilo, a tak jsme si užili koupání,
byť v té době ještě v dosti chladných vodách Baltského moře.
Loučili jsme se těžce a neradi, ale projekt ještě nekončí. Na podzim nás čeká cesta na Slovensko a na jaře se stane hostitelskou zemí
Lotyšsko.
Mgr. Jitka Švidrnochová

Příměstský tábor s Ostraváčkem
Pro třináct dětí z Velké Polomi se
stal předposlední prázdninový týden
týdnem plným sportu a zábavy.
Školní sportovní klub Ostrava (dále jen
ŠSK Ostrava) uspořádal s podporou vedení
místní základní školy ve dnech 19. až 23.
srpna Příměstský tábor pro děti z I. stupně
ZŠ zaměřený na barevný minivolejbal.
Kromě spousty sportu si malí minivolejbalisté vyzkoušeli díky Milanu Švidrnochovi
střelbu ze vzduchovky, relaxovali v plaveckém bazénu v Ostravě-Porubě a hráli množství her.
V průběhu celého tábora bylo skvěle postaráno nejen o sportovně společenský program, který zajistili trenéři ŠSK Ostrava, ale
také o bříška malých sportovců díky vý-

borné kuchyni kuchařek z místní školní jídelny.
ŠSK Ostrava touto akcí v podstatě začal
novou sezónu, ve které nabídne dětem
z Velké Polomi možnost navštěvovat tréninky Ostraváčku pravidelně v průběhu celého školního roku, a to vždy v úterý od
16:00 do 17:00 hodin a v pátek od 13:30
do 17:00 hodin. Zváni jsou všichni, kdo mají
týmového ducha a mají rádi sport.
A protože turnaje jsou kořením každého
sportu, jsou všichni malí sportovci srdečně
zváni na první turnaj barevného minivolejbalu, který se uskuteční 28. září 2013 na
víceúčelovém hřišti u ZŠ Velká Polom. Více
informací na www.sskostrava.cz.
Mgr. Tomáš Olivka,
ředitel ZŠ a MŠ Velká Polom

Z OSTRAVSKÉHO
GONGU DO
ZŠ VELKÁ POLOM

Večer zpíval jako hlavní sólista
ve zcela zaplněné hale GONG
v Ostravě na slavnostním koncertě k 60. výročí založení Janáčkovy konzervatoře, druhý den
dopoledne zazvonil u dveří naší
základní školy.
Ivo Hrachovec – barytonista, sólista
Státní opery Praha. Přišel, aby si s dětmi
z pěveckého sboru PAPRSEK popovídal
o zpívání, předal jim trochu zkušeností
i rad a povyprávěl o zážitcích na jevišti
i na cestách. Ivo nám zazpíval, potom si
poslechl i několik písniček našeho sboru
a také se věnoval každému dětskému
hlasu zvlášť. Nestačili jsme se divit, jaké
nádherné tóny dokázali někteří pod jeho
vedením zazpívat. Bylo to velice příjemné a smysluplné setkání.
Mgr. Jitka Švidrnochová,
vedoucí pěveckého souboru Paprsek
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Oslavy pohledem našich přátel z Dlhé nad Oravou
a útoky sa striedali z jednej
strany na druhú. Môžem povedať, že to bol divácky atraktívny zápas, ktorý veľmi vkusne
a vtipne doplňoval miestny
hlásateľ. Naše mužstvo bolo
v útoku posilnené o „kysuckú
raketu“, ktorá narobila nemalé
problémy domácej obrane.
Prvý polčas sa skončil nerozhodne 0:0. Po zmene strán už
Vďaka za dni plné úsmevu a radosti
V roku 2012 sme po prvýkrát privítali
v našej obci zástupcov samosprávy a delegáciu športovcov, divadelníkov (Velkopolomské hvězdy) a country kapelu C&W OK
BAND z Velké Polomi, pri príležitosti našich
obecných slávnosti. Všetci si dobre pamätáme, ako nás výborne zabávali, či už pri
lukostreľbe, futbale, divadelnom predstavení (Charleyova teta), alebo country zábave. Naši českí priatelia sa u nás v tomto
roku zúčastnili na hasičských pretekoch pri
príležitosti 85. výročia vzniku Dobrovoľného
hasičského zboru a na druhom ročníku
medzinárodného stolnotenisového turnaja.
V dňoch 10. – 11. 8. 2013 sme sa my zúčastnili na oslavách našej družobnej obce Velká
Polom v Českej republike.

V sobotňajších ranných hodinách sme sa
teda vybrali na cestu k našim českým priateľom. Museli sme sa poponáhľať, lebo už
o 10:00 sme mali odohrať futbalový zápas
starých pánov. Cesta bola veľmi príjemná
a ani sme sa nenazdali a boli sme v Ostrave.
Keď si vezmem ten paradox, Ostrava veľkomesto, všade veľa ľudí a áut, no keď vyjdete
za kopec prekvapia vás nádherné lány obilia, ako z iného sveta.
Rudolf Hrušinský by povedal: „Tohle není
země, to je zahrádka“.
Pred futbalovým štadiónom nás už čakal
šéf telovýchovnej jednoty Emil Chudoba,
ktorý nás vrúcne privítal a v krátkosti poinformoval o programe. Futbalisti sa šli pripraviť na zápas a ostaní „účastníci“ sa venovali
družbe. Pred rokom sme v Dlhej prehrali
s naším súperom, preto obava bola dosť
veľká, ale už po pár minútach hry sme sa osmelili a nášho súpera pritlačili na jeho polovicu. Zápas sa niesol v priateľskej atmosfére
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začali padať góly, najprv sa presadil Peter
Kováč po peknej kombinačnej akcii na jeden
dotyk a druhý si dali naši hostitelia vlastný.
Musím však poznamenať, že veľkú zásluhu
na druhom góle mal Jozef Geloň, ktorý svojim dôrazom donútil súpera k chybe. Potom
sme samozrejme aj my podľahli tlaku nášho
súpera, ktorému sa podarilo aspoň znížiť
stav na konečných 2:1 pre Dlhú nad Oravou.
Po futbalovom zápase sme sa presunuli
do centra obce, kde už bolo všetko pripravené na Velko-Polomskú slávnosť pri príležitosti 725. výročia prvej zmienky o obci Velká
Polom (prvá zmienka je z 15. mája 1288).
Tu nás už vítala s úsmevom na tvári pani
starostka Ing. Ľudmila Bubeníkova spolu so
zástupcami obce. Kultúrne podujatie sa
nieslo v staročeskom dobovom štýle a účinkujúci boli oblečení v dobových kostýmoch.
Ďalej bol v programe zaradený koncert
Pavla Dobeša, rytiersky turnaj, stredoveký
čarodej a množstvo iných účinkujúcich. Nás
však zaujal aj kat v pojazdnej katovni, ktorí
si na mušku zobral Petra Kováča a skúšal na
ňom svoje „umenie“.
Po celý čas sa zodpovedne o nás starali aj
miestni poľovníci, ktorí mali na starosti stra-

vovanie. Pripravili pre nás vynikajúce jedlá,
doslova poľovnícke lahôdky. Samozrejme, že
nemôžem zabudnúť na Jirku a hasičské
združenie, ktoré malo pod palcom „catering“.
Tak ako sa naši českí priatelia dokážu zabávať s úsmevom na tvári a pohárom dobrého
pivka, tak pokračoval kultúrny program až
do skorého rána. Naši folkloristi prispeli hodinovým vystúpením do programu. Ich vystúpenie zanechalo dobrý dojem a diváci si
vyžiadali povestný „přídavek“.
Na druhý deň sme boli na bohoslužbe
v miestnom kostole, ktorý patrí k najstarším
kostolom nielen v blízkom okolí, ale i na
území celého dolného Slezska. Celebrantom
svätej omše bol otec Mgr. Mariusz Tomasz
Banaszczyk, ktorý nás srdečne privítal.
Samozrejme, že kultúrny program pokračoval aj v nedeľu. Je toho toľko, že ani sám
neviem čo dať na papier . Som veľmi rád,
že som sa mohol zúčastniť na tejto oslave,
ktorá sa niesla v inom šatstve ako sme napr.
zvyknutý u nás. Atrakcia typu lanový rebrík
privádzala niektorých našich účastníkov do
vytrženia.
Na záver by som sa chcel poďakovať
našim hostiteľom za úžasné dva dni plné
úsmevu a radosti. Som veľmi rád, že naše
dobré vzťahy sa prehlbujú a už teraz sa teším
na ďalšie stretnutie.

„Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána,
nad ránem jen tak zpívat nezávazně ná, ná, ná,
mnoho priateľských slov, jedu za tebou.“
http://texty.kompletne.cz/no-name-chinaski"
No Name & Chinaski
Ing. Pavel Capuliak,
zástupca starostu v Dlhej nad Oravou

Velkopolomští hasiči v Dlhé nad Oravou
Na oslavách naší obce jsme byli
osloveni našimi protějšky – hasiči
z partnerské obce dlhá nad Oravou
a panem starostou z dlhé, abychom se
zúčastnili jejich netradiční hasičské
soutěže. Slovo dalo slovo, sestavili
jsme sedmičlenné družstvo a vyrazili
v pátek 30. srpna do dlhé.

nout tak, abychom sestříkli terče. Vzhledem
k tomu, že jsme už několik let netrénovali,
nečekali jsme žádné závratné výsledky. Ale
s podivem jsme již na pátečním tréninku dosáhli velice dobrého času. V pátek večer nás
Slováci pozvali na výbornou večeři, prohlédli
jsme si jejich hasičárnu, vybavení a vyměnili
jsme si zkušenosti z našeho oboru.

Slováci nás přivítali svou typickou pohostinností, čekali na nás nejen hasiči, ale i pan
starosta a další občané. Soutěž byla skutečně
netradiční, startovalo se přímo z hasičského
auta, všechno vybavení kromě stroje jsme si
na základnu museli přinést a pak vše rozvi-

V sobotu dopoledne probíhala v místním
kostele slavnostní mše svatá, na kterou jsme
vyrazili ve slavnostních vycházkových uniformách. Po mši následovala samotná soutěž, která probíhala dvoukolově. První kolo
jsme vyhráli s větším náskokem před ostat-

ními družstvy, v druhém kole jsme skončili
druzí a při součtu bodů jsme nakonec zvítězili. Nikdo z nás takový úspěch nečekal a Slováci uznale kývali hlavami, protože ve
srovnání s ostatními družstvy jsme měli
i značný „věkový“ náskok.
Jsme rádi, že jsme dostali příležitost podívat se do Dlhé, seznámit se s těmi úžasnými lidmi, kteří tam žijí. Nešlo o to zvítězit,
ale zúčastnit se. Se slovenskými hasiči jsme
navázali, doufáme, trvalejší vazby a věříme,
že v budoucnu je budeme opět moci přivítat
u nás při podobné příležitosti.
Za Jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Velká Polom
Lukáš Honajzer, velitel JSDHO
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Pripomienka činnosti hasičov v Dlhej nad Oravou
cií, ktorej členovia zastávajú úlohy pri živelných pohromách, ale aj pri rôznych rodinných a spoločenských udalostiach v obci.
Všetky kategórie dlžianskych hasičov sa aktívne zapájajú do rôznych výkonnostných súťaží, kde vzorne reprezentujú svoju obec.
Organizované dobrovoľné hasičstvo
v Dlhej nad Oravou začalo svoju aktívnu čin-

Základom aktívneho života obce sú jej
občania, ktorí individuálne napomáhajú všestrannému rozvoju obce, alebo sú združení
v rôznych spoločenských inštitúciách. Dobrovoľný hasičský zbor v Dlhej nad Oravou je
jednou z významných dlžianskych organizá-

nosť v roku 1928 a dňa 31. augusta 2013 si
85. výročie vzniku hasiči pripomenuli oslavami, ktoré začali bohoslužbou v kostole sv.
Ladislava.
Oslavy následne pokračovali v športovom areáli, kde sa konala netradičná súťaž
v požiarnom útoku, kde sa prvá disciplína líšila od klasických pravidiel tým, že hasiči nemali pripravenú výstroj na základni, ale ku
striekačke si ju museli priniesť z hasičského
dopravného prostriedku. V druhej disciplíne
išlo o klasický požiarny útok, kde hasiči bežali od štartovacej čiary ku pripravenej základni. Súčet časov oboch disciplín určil
víťaza dnešnej súťaže, ktorým sa stali hasiči
z Velké Polomi, z našej partnerskej obce na
Morave. Striebornú priečku obsadili hasiči
z Vyšného Kubína, ktorí pricestovali na súťaž
aj so ženským mužstvom, a bronz ostal
v Dlhej nad Oravou zásluhou našich hasičov.
Po skončení súťažných disciplín nasledoval exhibičný hasičský útok v podaní mužov
– seniorov a aj žien z Dlhej nad Oravou. Obe
družstvá si za svoj výkon vyslúžili obdiv a potlesk.

Po ukončení súťaží nasledovalo vyhodnotenie, počas ktorého odovzdali kolegovia
spoza hraníc našim hasičom pamätnú plaketu k 85. výročiu vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. Následné
gulášové občerstvenie sprevádzal spev
mužov z folklórnej skupiny a večer pokračovali oslavy tanečnou zábavou v kultúrnom
dome.
Pevne verím, že aj toto podujatie bolo
taktiež ďalším stupienkom v krásnom partnerstve, ktoré započal náš starosta Ján
Kamas spolu so starostkou Velké Polomi
Ludmilou Bubeníkovou.
Helena Jendrišková, predsedníčka
DHZ Dlhá nad Oravou
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drUhý rOČNÍK medZiNÁrOdNéhO STOlNOTeNiSOVéhO
Športový klub v Dlhej nad Oravou
TUrNAJA O POhÁr STArOSTU OBce
– stolnotenisový oddiel pod záštitou
Obce Dlhá nad Oravou usporiadal
II. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce,
ktorý sa uskutočnil 13. 7. 2013 v telocvični tunajšej základnej školy.
Na turnaji sa zúčastnili družstvá z partnerskej obce Velká Polom z Českej republiky,
Gminy Dobra a Slopnice z Poľska, pozvané
družstvo zo Bzín a dve družstvá z Dlhej nad
Oravou.
Na úvod celej akcie odzneli národné
hymny Poľska, Česka a Slovenska. Následne
starosta obce Ing. Ján Kamas všetkých zúčastnených športovcov slávnostne privítal
a poprial im veľa športových úspechov a zahájil turnaj, ktorý najprv začal stretnutiami
v skupinách a v druhej fáze bojmi o konečné
umiestnenie.

Výsledky medzinárodného turnaja:
1. miesto: OŠK Bziny (SK)
2. miesto: ŠK Dlhá nad Oravou A (SK)
3. miesto: Gmina Slopnice (PL)
4. miesto: Gmina Dobrá (PL)
5. miesto: ŠK Dlhá nad Oravou B (SK)
6. miesto: Veľká Polom CZ)
Starosta našej obce,
Ing. Ján Kamas, v záverečnom príhovore vysoko
ocenil profesionalitu hráčov, ktorí sa zúčastnili II.
ročníka medzinárodného
turnaja v stolnom tenise
a zástupcom prvých troch
družstiev odovzdal hodnotné poháre a všetkým
zúčastneným pamätný diplom a plaketu.

Celé stretnutie partnerských družobných
obcí zo susedných štátov sa uskutočnilo
v priateľskej atmosfére, ktorá následne pokračovala nasledujúci deň na futbalovom
turnaji v športovom areáli.
Ing. Jozef Sojčák
Podpredseda ŠK Dlhá nad Oravou

MEZINáRODNÍ TURNAJ LIMUZINY CUP
Slovo hlavního organizátora pana Petera Chalachana k turnaji:
Chtěli jsme připravit dobrý turnaj se vším
všudy. Myslím si, že podle závěrečných ohlasů
účastníků můžeme být spokojeni. Tento už
v pořadí 2. ročník se nám i přes nepřízeň počasí opět vydařil. Sice po odehrání základních
skupin jsme museli omezit počet zápasů, protože vydatný déšť a stav hrací plochy nedovoloval odehrát plánované zápasy, ale i tak
u všech zúčastněných převládla spokojenost.
Na tomto turnaji se představilo sto padesát
dětí z dvanácti týmů. Účast a účastníci byli
kvalitní. Je to pro nás závazek do budoucna.

V soboru 1. června 2013 byl uspořádán ve fotbalovém areálu
TJ Velká Polom pro kategorii hráčů narozených po 1.1.2003 mezinárodní fotbalový turnaj limUZiNy cUP za přispění hlavního
sponzora limuziny.cz a sponzorů Obce Velká Polom, TJ Velká
Polom a Profi taxi Ostrava.
Turnaje se účastnily týmy TJ Velká Polom,
AP Silesia (PL), TJ Nový Jičín, Města Hranice
na Moravě, Sigma Olomouc, Města FrýdekMístek, FC Vřesina, FC Hlučín, ŠSK Bílovec,
SFC Opava, FK SAN-JV Šumperk a FKSK Polanka. Na turnaji se odehrálo celkem 36 zápasů, každý tým si zahrál 6 zápasů. Hrálo se
na dvou připravených travnatých hřištích
o rozměrech 50x20m, při počtu hráčů 5+1.
Turnaj vyhrál MFK Frýdek-Místek, který ve finále zdolal FC Vřesinu. Na 3. místě skončila
Sigma Olomouc. TJ Velká Polom pod vedením trenéra Jaromíra Malíka vzorně reprezentovala a obsadila krásné 11. místo.

Sestava TJ Velká Polom:
Strnad Marek, Michna Martin, Výtisková
Lucie, Stadtherr Jan, Strnadová Barbora, Borkovec Kryštof, Plohák Dominik, Znášik Tadeáš, Holba Vojtěch, Kupský Daniel, Kaspřík
Matěj.

Děkuji všem, kteří se na organizaci podíleli, všem sponzorům,
vedení Obce Velká Polom a TJ
Velká Polom. Osobně děkuji Jakubovi Sztefkovi za přípravu
hřiště. Především však musím poděkovat Rostislavu Vaňkovi, který
v dešti v den turnaje už ráno od
6 hodin chystal hřiště, aby se
vůbec mohlo hrát!!! Poděkování patří rovněž
Restauraci Gól za zajištění výborného oběda
pro všechny účastníky turnaje a za celodenní
občerstvení. Ceny účastníkům turnaje předávali Emil Chudoba (předseda TJ Velká Polom)
Peter Chalachan
a Martin Výtisk.

Slovo trenéra MFK Frýdek-Místek Michala Murína:
Jsem rád, že se turnaj konal tady, ve Velké
Polomi. Byla to pro nás fotbalová škola
a navíc se nám v tak nepříznivém počasí podařilo turnaj vyhrát. Děkujeme za pozvání na
turnaj.
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Slovo předsedy
TJ Velká Polom

TJ Velká Polom je co do
počtu členů (cca 250 členů)
největší společenskou organizací v naší obci. Tomu odpovídají i naše aktivity, které
provozujeme a podporujeme
v oblasti sportu a využívání
volného času. Těmito aktivitami se snažíme podchytit zejména děti
a mládež, abychom je dostali od počítačů,
vtáhli do tělovýchovných aktivit a tím přispěli k prevenci proti negativním jevům ve
společnosti, jako jsou alkohol, drogy a další
kriminální činnost. To je vlastně naším hlavním posláním v podmínkách vesnických tělovýchovných jednot.
Po létech naříkání, že málo působíme na
děti a mládež, jsem nesmírně rád, že se v řadách našich bývalých fotbalistů našla skupinka nadšenců, která rozšířila skupinu
kolem trenérů žáků Rosti Vaňka, Martina Výtiska a Radka Tománka.
Tato rozšířená „žákovská trenérská rada“
ve složení Peter Chalachan, Josef Bartoš, Aleš
Pončík, Vítězslav Rychlý, Jaromír Malík,
Roman Strnad a Ivan Otisk vytvořila projekt,
který nemá v historii velkopolomského fotbalu obdobu. Podařilo se jim v relativně krátkém čase soustředit velké množství zájemců
o kopanou z řad dětí a vytvořit doslova „fotbalovou akademii“, ve vesnických podmínkách málokdy vídanou. V současné době učí
základům kopané už děti v předškolním
věku – ročníky 2007 až 2009, další skupinu
tvoří ročníky 2005 až 2006 a poslední skupinu ročníky 2003 až 2004 v celkovém počtu

cca 60 dětí. K tomu připočtěme kádr starších žáků
a dostáváme se přibližně
k číslu skoro 80 sportujících
dětí, což je číslo, které nám
mohou závidět daleko věhlasnější sportovní kluby.
Současným výstupem je skutečnost, že v letošním roce
máme v oficiálních soutěžích
přihlášena tři družstva žáků –
minifotbal „mladší přípravka“,
minifotbal „starší přípravka“ a „starší žáci“.
Dovolte mi, abych na tomto místě vyjádřil všem výše jmenovaným, ale i ostatním,
zejména rodičům a prarodičům, velké poděkování za podporu a vyslovil Vám všem
obdiv a úctu za tento projekt a popřál
mnoho štěstí v další práci.
V letošním roce jsme také poprvé přihlásili do soutěže „B“ družstvo mužů.
Není to žádný „truc podnik“ (jak
jsem v kuloárech slyšel) k družstvu mužů, které úspěšně hraje
už několik let 1. B třídu krajské
soutěže, ale nutnost, abychom
zachovali ve sportovní činnosti
naše dorostence. Letos, bohužel,
pro slabší ročníky dospěla situace v této
věkové kategorii do takové krize, že jsme neměli dostatečný počet našich hráčů, abychom mohli dorostence do soutěže přihlásit.
Proto jsme po velkých diskuzích v klubu zvolili tuto variantu. Základ tohoto družstva
tvoří stávající dorostenci, kteří budou doplňováni ostatními hráči. Jedná se o hráče,
kteří z jakýchkoliv důvodů nehrají za „A“ tým
mužů. Prvotní signály ukazují, že to bylo rozumné řešení, neboť na tréninku „B“ družstva se objevuje už cca dvacet hráčů. Dle

mého názoru je rovněž důležité, že stávající
dorostenci mohou pokračovat a nemusejí
končit nebo si hledat jiné kluby.
Ale jak říká klasik, každá „sranda“ něco
stojí. A tyto aktivity, které jsem vyjmenoval,
skutečně nejsou zadarmo. Aby toto množství
sportovců mohlo svou činnost provozovat, je
nutné také tuto činnost zabezpečit finančně
a materiálně. Ke sportování je potřeba zajistit
kvalitní hřiště, údržbu, sekání, válcování, hnojení, stříkání, tréninkové branky, dostatek
míčů, tréninkových pomůcek, dresů, rozlišováků apod. Dále jsou zde další náklady na
energie, jízdné, rozhodčí, delegáty, turnaje,
startovné atd. Je třeba se zmínit i o nákladech
na pronájem tělocvičny v zimním období. Nebavím se o dospělých, tam je situace řešena
individuálními oddílovými příspěvky. Největším sponzorem naší TJ je Obec Velká Polom,
bez které bychom nebyli schopni vlastními
prostředky činnost takového rozsahu zajistit. Tímto také děkuji všem zastupitelům obce v čele s paní starostkou
Ing. Ludmilou Bubeníkovou za finanční i morální podporu, které se
nám už mnoho let dostává.
Pro zvýšené aktivity zejména
v oblasti dětí a mládeže hledáme
vedle stávajících i další aktivní sponzory,
kteří by nám pomohli částečně sdílet finanční náklady spojené s touto činností.
V této oblasti vznikl velmi zajímavý projekt
za účelem podpory a rozvoje fotbalu ve Velké
Polomi. O tomto projektu se dozvíte více
z článku Ing. Jiřího Vaňka – nového člena výboru oddílu kopané, který byl u zrodu tohoto
projektu a celý projekt za TJ zastřešuje, za což
mu jménem celého Výboru TJ Velká Polom
srdečně děkuji.
Ing. Emil Chudoba, předseda TJ Velká Polom

VELKOPOLOMSKÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V MINIKOPANÉ
Dne 22. června 2013 se v areálu TJ Velká Polom konal již V. ročník turnaje mladších žáků v minikopané. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale přesto se turnaje účastnila čtyři mužstva. Naši fotbalisté skončili na prvním místě.
Pro Vaši informaci přinášíme výsledky:
Domácí

Hosté

Skóre

TJ Velká Polom
TJ Háj ve Slezsku
TJ Velká Polom
SC Pustá Polom
TJ Velká Polom
TJ Háj ve Slezsku

SC Pustá Polom
Slavie Třebovice
TJ Háj ve Slezsku
Slavie Třebovice
Slavie Třebovice
SC Pustá Polom

2:1
5:0
0:0
2:1
6:0
1:0

Výsledná tabulka:
Mužstvo

Z

V

R

P

S

B

1.
2.
3.
4.

3
3
3
3

2
2
1
0

1
1
0
0

0
0
2
3

8:1
6:0
3:4
1 : 13

7
7
3
0

TJ Velká Polom
TJ Háj ve Slezsku
SC Pustá Polom
Slavie Třebovice

Všem zúčastněným gratulujeme a současně děkujeme sponzorům za podporu a všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje, za
pomoc.
A ještě na závěr vyhodnocení nejlepší hráči turnaje:
nejlepší brankář turnaje Sabina Havrlantová (SC Pustá
Polom), nejlepší střelec turnaje Matěj Kaspřík (TJ Velká Polom).
Rostislav Vaněk, trenér mladších žáků

14

Program podpory „VELKOPOLOMSKÉHO“ FOTBALU
Místní „velkopolomská“ fotbalová základna se na všech úrovních rozšiřuje, a to je jistě po všech stránkách dobře. Paralelně s tím ovšem rostou náklady spojené s provozováním fotbalového oddílu a jeho dílčích
složek (viz příspěvek předsedy TJ Velká Polom). Proto jsme se rozhodli
zdvořile oslovit místní podnikatelskou, ale i občanskou veřejnost s programem podpory velkopolomského fotbalu, který mezi fotbalovým oddílem a sponzory vytváří aktivní partnerství postavené nejen na financích.
Přestože tento projekt spolupráce vznikl
teprve před několika týdny, podařilo se pro
něj již k dnešnímu dni získat řadu příznivců,
kteří mají zájem podporovat především žákovskou kopanou ve Velké Polomi. Za to jim
upřímně děkujeme. Dalším potenciálním
partnerům prostřednictvím Bumerangu
předkládáme podrobněji obsah našeho programu:

Členění programu podle způsobu
poskytnutí finančních prostředků:
Dar - Darovací smlouva
Reklama - Reklamní smlouva

Členění programu podle výše
poskytnuté částky:

a) SPONZOR
výše poskytnuté částky 1.000 – 5.000 Kč
- logo na společné tabuli sponzorů (reklamní
prostor 200x400mm, v případě více sponzorů uveřejnění malých log na jednom reklamním panelu 800x2000mm)
- vyhlášení jména sponzora při utkáních na
domácím hřišti
- zveřejnění loga sponzora na používaných
tiskovinách (programy, vstupenky, plakáty,
propozice turnajů apod.) a webových
stránkách oddílu kopané Velká Polom
- zdarma účast na sportovně společenské
akci (1x ročně) – např. fotbálek, večeře
- dle dohody bezplatný pronájem hlavní
hrací plochy 2h/rok
- zdarma vstupné na všechna utkání týmů
oddílu kopané Velká Polom

b) HLAVNÍ SPONZOR
výše poskytnuté částky 6.000 – 30.000 Kč
- umístění samostatného velkoplošného reklamního panelu v areálu TJ VELKÁ POLOM
o velikosti 800 x 2000 mm
- dle dohody umístění reklamy na dresech
vybraného fotbalového oddílu (žáci, dorost, muži)
- vyhlášení jména sponzora při utkáních na
domácím hřišti
- zveřejnění loga sponzora na používaných
tiskovinách (programy, vstupenky, plakáty,
propozice turnajů apod.) a webových
stránkách oddílu kopané Velká Polom
- zdarma účast na sportovně společenské
akci (1x ročně) – např. fotbálek, večeře

- dle dohody bezplatný pronájem hlavní
hrací plochy 2h/rok
- zdarma vstupné na všechna utkání týmů
oddílu kopané Velká Polom

c) GENERÁLNÍ SPONZOR
výše poskytnuté částky nad 30.000 Kč
- umístění samostatného velkoplošného reklamního panelu v areálu TJ VELKÁ POLOM
o velikosti 800x2000 mm
- dle dohody umístění reklamy na dresech
vybraného fotbalového oddílu
(žáci, dorost, muži, příp.
všechny týmy)
- vyhlášení jména sponzora při utkáních na domácím hřišti
- zveřejnění loga sponzora na používaných
tiskovinách (programy,
vstupenky, plakáty, propozice turnajů apod.)
a web stránkách oddílu kopané Velká Polom
- zdarma účast na sportovně společenské
akci (1x ročně) – např. fotbálek, večeře
- dle dohody bezplatný pronájem hlavní
hrací plochy 2h/rok
- nabídka členství (jedno místo) ve výboru fotbalového oddílu pro možnou kontrolu účelovosti a efektivnosti vynaložených prostředků
(kontrola hospodaření oddílu kopané)
- zdarma vstupné na všechna utkání týmů
oddílu kopané Velká Polom

Doplňující informace:
Poskytnuté finanční prostředky budou
smluvně ošetřeny. Pro každý typ partnerského příspěvku (viz výše) je připravena
smlouva, ve které budou stanoveny práva a
povinnosti jak poskytovatele (sponzora,
dárce) tak příjemce (TJ Velká Polom o.s. oddíl kopané).
Výrobu a dodání reklamního panelu zajišťuje na své náklady poskytovatel (sponzor,
dárce), montáž v určeném prostoru zajistí na
své náklady příjemce (TJ Velká Polom). Výrobu potisku na dresech zajišťuje na své náklady taktéž poskytovatel (sponzor, dárce)
v součinnosti s příjemcem (TJ Velká Polom).
Předmět reklamy bude zdokumentován (fotografie reklamního panelu, kopie vstupe-

nek a propozic s logem apod.) a doložen ke
smlouvě oběma stranám jako příloha. Pro
montáž reklamních panelů je prozatím
možné využít staré oplocení areálu (ul.
Opavská), v současnosti připravujeme nový
vhodný prostor uvnitř sportovního areálu TJ
Velká Polom.
Poskytovatel (sponzor, dárce) může finanční prostředky poskytnout dle smlouvy
jak na činnost TJ Velká Polom, o.s. – oddíl kopané nespecifikovaně, nebo může požadovat účelové vynaložení poskytnutých
finančních prostředků, tzn. pro konkrétní
tým oddílu kopané (minižáci, žáci, dorost,
muži, staří páni ). Smlouvy jsou uzavírány
na dobu určitou – 1 rok.
Dokumentace pro daňové účely a účetnictví: Smlouva o reklamě nebo daru, faktura
za uskutečnění reklamy, příjmový doklad.
V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat níže uvedené členy výboru:

Jiří Vaněk
e-mail:
jiri.vanek@steelpartner.cz

Rostislav Vaněk
e-mail:
vanekrosta@centrum.cz

Jaromír Malík
e-mail: jaromir.malik@seznam.cz
Těšíme se na Vaši podporu a na
kvalitní kopanou ve Velké Polomi na všech
úrovních.

Aktuální seznam partnerů
Fotbalová sezóna 2013/2014:
TROJICE spol. s r.o. (Ing. Josef Sztefek)
STEEL PARTNER a.s. (Ing. Jiří Vaněk)
BSW, spol. s r.o. (Ing. Daniel Borkovec)
WOOD GATE s.r.o. (Daniel Kozelský)
Colorspol s.r.o. (Jan Bartoněk)
ZAM - SERVIS s.r.o. (Karel Mučka)
STOMAK OSTRAVA, spol. s r.o.
(Ing. Michal Kulhavý)
VAE informační systémy, s.r.o.
(Ing. Pavel Hořák)
Ing. Martin Bitta
Tomáš Znášik
Mgr. Matěj Kopřiva
Ing. Vladimír Šlosnikl
Hynek Demel
Ing. Ivan Otisk
Stanislav Myšička
Restaurace GÓL (Josef Košař)
Obec Velká Polom
Toto zveřejnění partnerů fotbalového oddílu nepovažujeme za jejich reklamu, považujeme to za náš prostor vyjádřit jim naše
poděkování.
Ing. Jiří Vaněk, za výbor oddílu kopané
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Letošní
VELKOPOLOMSKÉ
OKRUHY

Turnaj „starých pánů“ ve fotbale
– Oravská Lesná, Slovensko

V neděli 30. června 2013 se zúčastnilo
naše družstvo fotbalistů „starých pánů“ mezinárodního fotbalového turnaje ve slovenské obci Oravská Lesná. Turnaje se zúčastnily
celkem čtyři celky a hrálo se systémem
„každý s každým“. Polsko reprezentoval tým
Wielke Konczice, za Česko hrály týmy
z Dobratic u Frýdku-Místku a z Velké Polomi,
za Slovensko domácí tým Oravské Lesné. Po
celodenních „těžkých bojích“ za chladného,
ale naštěstí bezdeštivého počasí zvítězil na-

Fotbal pro děti

V úterý 27. srpna začali svou fotbalovou
činnost i naši nejmenší fotbalisté, kluci roč.
nar. 2007 až 2009, ve fotbalové školičce. Začátkem měsíce září se rozběhly fotbalové
soutěže, od starších žáků po mladší přípravku. Těší nás zájem dětí i rodičů reprezentovat TJ Velká Polom, a tím i naši obec.
Každý den na hřišti probíhá nějaký trénink
nebo zápas.

konec zaslouženě tým z Dobratic. Naši borci
nakonec obsadili krásné 3. místo a rozhodně
svým výkonem nezklamali a neudělali
ostudu. Nešlo přece ani tak o celkové výsledky, důležitější bylo, že všichni účastníci
včetně fanoušků se skutečně příjemně navzájem “družili“ a navázali nové kontakty
a přátelské vztahy. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům a fanouškům za vzornou reprezentaci naší TJ a obce.
Ing. Emil Chudoba,
předseda TJ Velká Polom

Za velkého horka a na náročné trati vedoucí z Velké Polomi přes Háj ve Slezsku, Dobroslavice, Plesnou zpět do
Velké Polomi se závodu zúčastnilo 187
závodníků z Moravy, Čech, Slovenska
a Polska.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži A 19-29 let (107 km)
vítěz Hampl Petr – Favorit Brno
Čas 2:55:50, prům. rychlost 36,5 km/h
Muži B 30-39 let (91,5 km)
vítěz Heinrich Lukáš – Bikestyle.cz Opava
Čas 2:39:40, prům. rychlost 34,4 km/h
Muži C 40-49 let (76,2 km)
vítěz Švehla Miloslav – Bike servis Opava
Čas 2:17:13, prům. rychlost 33,3 km/h
Muži D 50-59 let (60,9 km)
vítěz Skřeček Robert - KC Brno
Čas 1:49:30, prům. rychlost 33,4 km/h

Pokud chceš sportovat a hrát fotbal, podívej se na www.tjvpfotbal.estranky.cz,
kde se dozvíš podrobnosti. Do fotbalových
týmů přípravek TJ Velká Polom Tě zve celý
kolektiv trenérů.
ročník 2007-2009:
Peter Chalachan, tel.: 732 349 501,
e-mail: chaly@email.cz
Josef Bartoš, tel.: 607 543 153
ročník 2005-2006:
Aleš Pončík, tel.: 603 215 604,
e-mail: ales.poncik@grupoantolin.com
Vítězslav Rychlý, tel.: 724 671 061,
e-mail: vitezslav.rychly@hartmann.info
ročník 2003-2004:
Jaromír Malík, tel.: 602 395 529,
e-mail: jaromir.malik@seznam.cz
Roman Strnad, tel.: 602 727 356,
e-mail: energie.sro@iol.cz
Starší žáci:
Rostislav Vaněk, tel.: 732 278 203,
e-mail: vanekrosta@centrum.cz
Za trenérskou radu žáků Peter Chalachan
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V neděli 16. června 2013 uspořádala TJ Velká Polom již 13. ročník
silničních cyklistických amatérských závodů Velkopolomské
okruhy v rámci seriálu Slezský
pohár amatérských cyklistů 2013.

Muži E nad 60 let (45,7 km)
vítěz Pavlík Jiří – Skvělá kola Třinec
Čas 1:24:55, prům. rychlost 32,3 km/h
Muži M Junioři 15-18 let (76,2 km)
vítěz Grygera Jan – Codis Team
Čas 2:17:13, prům. rychlost 33,3 km/h
Ženy A 15-29 let (45,7 km)
vítěz Stonová Tamara – Team Forman
Cinelli N. Jičín
Čas 1:25:57, prům. rychlost 31,9 km/h
Ženy B 30 let a starší (45,7 km )
vítěz Daněčková Romana – Cyklo Kaňkovský Olomouc
Čas 1:31:00, prům. rychlost 30,2 km/h
Více (fotky a kompletní výsledky)
najdete na www.spac-os.cz.
Děkuji všem pořadatelům, zejména
členům Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Velká Polom, za zajištění
bezproblémového průběhu celého závodu a pomoc při organizaci.
Za TJ Velká Polom
Jiří Kopřiva, organizátor závodu

