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Vážení spoluobčané!
Pár dnů chybí do konce I. pololetí, kvapem se blíží prázdniny a letní dovolené. Přeji Vám všem, abyste letní prázdninové měsíce prožili
v klidu a pohodě, doufám, že počasí nám připraví hezké a opravdu letní dny.
Jako odměnu dětem za určitě hezké vysvědčení jsme připravili s kulturní komisí na 30. června 2006 odpolední program Dětský den
„Hurá prázdniny“ s bohatým programem, soutěžemi a atrakcemi. Večer pak bude následovat večerní program pro dospěláky.
Na jiném místě Bumerangu bude zveřejněn celý obsah zmiňovaného zábavného programu.
Další kulturní akcí o prázdninách bude letní karneval, který bude navazovat na jezdecké parkurové závody dne 19. srpna 2006.
Podrobnosti se dovíte později.
Tolik ze společenského dění a teď několik informací k investičním aktivitám.
Všichni již víte, že tou největší v letošním roce je rekonstrukce kulturního střediska. Pomalu se blíží k závěru. Práce na tomto objektu
byly náročné a skoro denně jsme řešili různé úpravy a požadavky – objekt je to velmi starý, žádná původní dokumentace neexistuje,
takže spousta nutných postupů vyvstala až v průběhu realizace stavby. Velmi složitým krokem byla izolace zdiva – hrubé kamenné zdi
byly odbornou firmou podřezány, navrtány a postupně zaizolovány. Vlhkost v suterénu byla značná, po odstranění betonové podlahy
jsme chodili téměř v blátivém terénu. To nás utvrdilo o správnosti našeho rozhodnutí realizovat rekonstrukci zásadním způsobem
a upustit od polovičatých řešení.
Venkovní zdi vykazovaly tolik nerovností, že dosáhnout „slušného“ vzhledu venkovní fasády bylo možné pouze použitím zateplovacího
systému, kterým se samozřejmě dosáhne i kvalitnějšího tepelného režimu v objektu a nižších provozních výdajů.
Nemalým oříškem bylo „zkulturnění“ nejvyššího patra, kde jsme nechali navíc vybudovat podhledy pod střešní konstrukci a dosáhli tak
i jejího zateplení, kvůli požární bezpečnosti bylo nutné oddělit dřevěnou konstrukci – trámy novými sádrokartonovými příčkami, zcela
vyměnit zastaralou a nevyhovující elektroinstalaci, všechny místnosti osadit dveřmi s protipožární ochranou. V chodbě před společenským sálem, kam se muselo zabudovat vodovodní potrubí k novým WC, bylo odstraněno staré obložení stěn.
Další tři navazující stavby se taktéž blíží k závěru. Zpevněná plocha za kulturním střediskem bude sloužit jako parkovací plocha pro
návštěvy, je odvodněna a zvětšena o značnou výměru, takže by měla kapacitně vystačovat všem potřebám. Kamenná opěrná zeď,
která tvoří hranici s parkem, má funkci nejen estetickou, ale i statickou – zabránit případnému sesuvu půdy.
Park pod kostelem bude osazen okrasnými keři. Osazení a úpravu terénu do konečné podoby jsme svěřili profesionální zahradnické
firmě. Máme v úmyslu vybudovat podél parku schodišťový chodník, opatřený zábradlím tak, abychom usnadnili pohyb v této části
obce především občanům s omezenou schopností pohybu a orientace, seniorům a malým dětem. Především v zimním období je tento
úsek pro pěší velmi těžce schůdný. Několika uličními svítidly hodláme nasvětlit celý nově upravený prostor.
Současně s tím řešíme i havarijní stav polorozpadlé hřbitovní zdi, jejíž stabilita byla podpořena valem z hlíny – ten bude osazen keři,
aby došlo k jejímu dalšímu zpevnění.
Těmito komplexními úpravami chceme docílit estetizace celého prostoru tohoto veřejného prostranství.
A co připravujeme pro další období?
Máme připravenou stavbu cyklostezky Velká Polom – Krásné Pole, jejíž trasa bude kopírovat původní historickou polní cestu.
Ve výběrovém řízení byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka firmy Jankostav Ostrava, se kterou byla podepsána i smlouva
o dílo. Jedná se však o finančně náročnou akci, jejíž realizaci budeme vázat na získání dotace. Ukončena bude na hranici katastru
s městským obvodem Ostrava – Kr. Pole, na jehož území bude v návaznosti na náš úsek pokračovat a propojovat tak náš region
s trasami cyklotras na Ostravsku.
Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci další části základní školy, tzv. „nové části“ a přebudování bývalé kotelny u školy (dnes prodejna stavebních hmot) na mateřskou školu. Současný objekt MŠ na Opavské ulici nevyhovuje kapacitně, nesplňuje požadavky na standard takovýchto zařízení. Dá se předpokládat, že zahájením výstavby v lokalitě Mlýnek se podstatně zvýší počet
našich občanů a narostou požadavky na předškolní zařízení, následně pak zcela logicky na základní školu. Realizací bychom dosáhli
vytvoření uceleného komplexu školského zařízení, odpadly by nejen výdaje s převozem stravy pro děti v MŠ, ale i mnohé další. Do budoucna uvažujeme o úpravě školské zahrady tak, aby mohla být využívána všemi věkovými kategoriemi dětí. Obě zmiňované akce jsou
finančně velmi náročné a jejich realizace bude závislá na získání cizích zdrojů – v této věci jsme již podnikli některé kroky. Musíme obě
akce plánovat tak, aby v případě kladného výsledku byly obě stavby připraveny – projekčně, dokončeno stavební řízení, vybrán zhotovitel.
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OBECNÍ STRÁNKA

Již jsem Vás informovala, že jsme taktéž začali připravovat projektovou dokumentaci pro dostavbu čistírny odpadních vod a rekonstrukci kanalizačního systému v obci. I v této věci se snažíme postupovat koncepčně a koordinovat své kroky s majitelem nemovitostí
lokality Mlýnek – firmou TRADE HAMMER. Ta vybuduje ČOV, která bude čistit odpadní vody z nově vybudovaných domů uvedené lokality. Následně bude ČOV převedena obci a stavebnicově dostavěna tak, aby zvládla kapacitně požadavky celé naší obce.
S ohledem na terén našeho katastru budou muset být vystavěny cca 3 přečerpávací stanice, které přivedou splaškové vody k ČOV
z odvrácených částí katastrálního území. Taková je prozatímní představa. Zhotovitel projektové dokumentace pro územní řízení předloží více variant řešení a zastupitelstvo bude rozhodovat o variantě nejvhodnější, bude se hodnotit nejen výše stavebních nákladů, ale
i požadavky na zajištění provozu, ekologické a jiné parametry. Je to záležitost velmi složitá, ale bez řešení tak závažného problému,
jako je čištění odpadních vod, se neobejdeme. Pro obce nad 2.000 ekvivalentních obyvatel je to povinnost a naše obec se do této
kategorie zřejmě velmi brzy zařadí. Odhadovaný rozpočet je velmi vysoký, řešením budou strukturální fondy či jiné zdroje – bez nich
samozřejmě k realizaci nedojde.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás také mračit, zasmějte se
a bude vám veselým a laskavým společníkem.“
Thackeray
Poděkování
Ráda bych na tomto místě poděkovala členům Svazu zahrádkářů za vstřícný postoj k našim společným potřebám – za spolupráci
a ochotu ve věci výsadby zeleně podél chodníku na ul. Osvoboditelů. Nesmírně nás těší i to, že je neponechává v klidu otázka životního prostředí a že každoročně sami organizují sběr odpadu kolem komunikace na Plesnou, kam nezodpovědní jedinci stále vyhazují
odpad, který mohou kdykoliv uložit do popelnic. Každá dobrá spolupráce přináší potěšení – ještě jednou děkujeme všem našim
ochotným a vstřícným spoluobčanům.
Ludmila Bubeníková
starostka obce
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Obecní úřad Velká Polom informuje občany

Pobočka České pojišťovny a.s. oznamuje občanům, že jednatelství ve Velké Polomi bude z důvodu rekonstrukce budovy
Kulturního střediska u z a v ř e n o do 30. 9. 2006.
ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ PODNIKATELŮ V OBCI
Obecní úřad ve Velké Polomi provedl kontrolu ukládání odpadů do kontejnerových nádob při svozovém dnu 22. 4.2006
a zjistil, že kontejnery využívají nejen občané, ale i podnikatelé v obci. Zastupitelstvo obce neschválilo zařazení podnikatelů v obci do systému svozu odpadů.
U p o z o r ň u j e m e podnikatele (fyzické podnikající osoby a právnické osoby), že jsou vázáni zákonem dodržovat povinnosti jim tímto zákonem stanovené (§ 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
Naopak obec má zákonem stanovena práva a rovněž povinnosti kontroly podnikajících osob (§ 80 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech). Obecní úřad za nedodržování povinností stanovených zákonem o odpadech může jednotlivým podnikatelským subjektům uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč.
Obec každoročně vynaloží na odstraňování odpadů v obci cca 1 mil. Kč až 1,3 mil. Kč, přičemž od občanů na poplatcích vybere cca 700 tis. Kč. Zbývající část hradíme ze společných peněz. Pokud se bude výše uvedená situace opakovat,
budeme nuceni zjednat nápravu a využít zákonem daných možností. Věříme, že k tomuto kroku nebudeme muset přistoupit.
SPLATNOST POPLATKU ZA ODPADY V ROCE 2006
Do 15. 03. 2006
Do 15. 09. 2006

první polovina z částky za číslo popisné
druhá polovina z částky za číslo popisné

OZNAMUJEME OBČANŮM, že po celý rok lze odevzdávat papír (noviny, časopisy, knihy, kartony – jako při svozových
dnech) v budově základní školy. Naše škola je přihlášena do soutěže ve sběru papíru, kterou pro školy pořádá společnost
OZO Ostrava s.r.o.. Pomozte dětem získat jednu z hodnotných cen.
Pavlína Mučková

Pořádek, čistota a spokojenost
Troufám si tvrdit, že tato tři slova přece jenom patří velmi úzce k sobě .
Obecní úřad, rada obce i zastupitelstvo obce s velkým úsilím prosazuje a realizuje akce, které vedou ke kultivaci našeho
společného životního prostředí. Nelze přehlédnout zcela zásadní práce na rekonstrukcích obecního majetku, které
významně přispívají k obnově vesnice i k její estetizaci. Nedílou součástí zušlechťování našeho okolí je i mravenčí práce
zaměstnanců obce na veřejných plochách uvnitř i vně obce. Toto nejsou jen chodníky a ulice, ale také stovky metrů zeleně, které se musejí, pochopitelně, pravidelně udržovat.
Skutečně není toho málo a chtěl bych tímto poděkovat občanům, kteří pochopili, že bez vlastní samozřejmé iniciativy
v údržbě před vlastními domy a parcelami nelze provést pořádek komplexně tak, aby plynule splýval s vašimi nádhernými zahradami a předzahrádkami.
Na nich je totiž stále více vidět, jak lze promítnout lidské snažení a touhu po pořádku a čistotě ke vlastní spokojenosti.
Kdo tak činí, ten jistě ví, o čem píši.
Velmi si cením přístupu mnohých občanů, kteří neváhají, vezmou lopaty a košťata a uklidí si před svými chaloupkami,
byť je to obecní pozemek. Pevně věřím, že takových bude stále více a já jim za tuto účinnou pomoc ještě jednou velmi
děkuji.
Pokud budeme sami navzájem respektovat pořádek a čistotu v rámci těch nejzákladnějších svých možností, zákonitě
příjde i spokojenost a výrazné zkvalitnění našeho života v obci.
Jan Sztefek
člen rady obce

SPORT
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Fotbalová sezóna je u konce

I když většina fotbaluchtivých sedí před obrazovkami a sleduje MS 2006, naše soutěže skončily a je čas na hodnocení
celé sezóny. Po sportovní stránce naši fotbalisté nedopadli vůbec špatně a předváděné výkony, hlavně na domácím hřišti,
musely potěšit všechny diváky. O výkonnosti družstva mužů přesvědčily výsledky v poháru, který jsme po loňském
vítězství opět obhájili a s převahou poráželi mužstva hrající o několik soutěží výše. Bohužel jsme v městském přeboru
opět již tradičně skončili na druhém místě a postup se vybojovat nepodařilo.
Mládežnická družstva v městské soutěži obsadila shodně 4. místa a během soutěže byla delší dobu rovněž ve hře
o postup.
Celoroční časově i finančně náročná činnost fotbalového oddílu by byla nemyslitelná bez týmu trenérů, vedoucích
a dalších obětavců, kteří nezištně umožňují provozovat fotbal zhruba padesáti aktivním hráčům v naší obci. Všem za to
jistě patří poděkování a uznání.
Na závěr přinášíme přehled výsledků a zároveň zveme všechny na zápasy v blížící se sezóně 2006/2007.
Kamil Drozdek
za TJ Velká Polom
Městský přebor a soutěž Ostrava – 2005/2006
Muži

Dorost

Žáci

1.

TJ Baník Radvanice

122

19

67

1.

SK Slávie Třebovice

110

30

64

1.

TJ Unie Hlubina

110

15

39

2.

TJ Velká Polom

77

22

54

2.

TJ Sokol Pustkovec

79

38

54

2.

TJ Slovan Ostrava

118

22

34

3.

TJ Sokol Hrabová

72

28

52

3.

TJ Dynamo DPMO

56

36

49

3.

TJ Hrabůvka „B“

68

79

31

4.

TJ Slovan Ostrava

65

38

41

4.

TJ Velká Polom

74

36

48

4.

TJ Velká Polom

81

29

28

5.

SK Šenov

58

45

41

5.

TJ Kunčičky

75

43

48

5.

TJ Hošťálkovice

74

26

28

6.

TJ Kunčičky

48

50

39

6.

TJ Sokol Koblov

49

31

47

6.

SK Šenov

38

45

24

7.

TJ Lokomotiva

54

67

38

7.

SK Fenix Ostrava

64

43

44

7.

TJ Dynamo DPMO

31

73

12

8.

TJ Sokol Pustkovec

37

51

33

8.

TJ Lokomotiva

55

54

39

8.

TJ Lokomotiva

27

98

9

9.

TJ Dynamo DPMO

34

57

24

9.

FC Michálkovice

59

52

36

9.

TJ Jiskra - Hrušov

12

172

6

10.

TJ VD Start Ostrava

39

70

24

10.

TJ Slovan Ostrava

48

54

30

11.

TJ Hošťálkovice

71

14

11

11.

TJ Stará Bělá „B“

60

64

27

12.

SSK Vítkovice nesl.

24

74

10

12.

TJ Sokol Hrabůvka

40

109

14

13.

TJ ROMA Ostrava

30

97

9

13.

TJ Jiskra Hrušov

20

110

12

14.

TJ VD Start Ostrava

Nejúspěšnější střelci 2005/2006 (včetně poháru)
Chudoba J.

24

Žídek L.

31

Ševčík P.

15

Sztefek P.

16

Vrbka M., Stuchlý J.

7

Coufal J.

12

Pončík A.

13

Rathauský D., Ludvík M.

5

Marková A., Němec J.

9
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Letošní jubileum – 130 let existence staré školy u mostu
Po letošní mimořádně dlouhé a na sníh bohaté zimě se měsíc duben stal začátkem rekonstrukce této veliké obecní budovy. Současné vedení obce se pro toto rozhodlo i přesto, že budova školy již byla adaptována v letech
1977-1979. V době výstavby v letech 1875-1876 nebyla známa izolace proti vlhkosti základového zdiva. V této době nebyl
ještě vodovod, hlavně nebyly žádné odvody do veřejné kanalizace, a tak se sklepní část stala sběrným prostorem těchto
vod. Přechodem na plynofikaci se uvolnily sklepní prostory. Sklepní zdi byly silně provlhčené (při větších deštích zatopené), a proto se muselo přistoupit ke konkrétnímu řešení. Projevily se i nedostatky ve střešní části krovu. Provedlo se
zateplení budovy a nová omítka. Výměna oken a dveří byla realizována r. 2004.
Všeobecně o počátku školství
A teď již něco málo z její dávné historie a stavu školství v naší obci v období let 1794-1876 až po dnešek. Všeobecně již
víme, že první oficiální a samostatnou byla „Triviální škola č.p. 67“, dnešní Dům zahrádkářů. Vznikla na základě reformy školství za rakousko-uherské vlády Marie Terezie již okolo roku 1774 a dále. Na naší triviální škole se vyučovalo
celkem 82 let (1794-1876) a tato již svým vývojem nestačila. Také proto, že jen podle statistického údaje z roku 1719
měla vesnice 79 popisných čísel a 683 obyvatel. Průměr na každou tehdejší chalupu byl 8,6% občanů. Dětí bylo poměrně
hodně a nárůst od roku 1869 se zvýšil na 9,1%! Tehdejší vedení obce, za starostování Jana Hrdiny z č.p. 31 (Tománkovi
na Rohuli), řešilo provizorium tím, že se prostory v obecním domě a tamní restauraci (býv. hostinec u Koláčků) v letech
1875-1876 změnily na „Školní vyučovací světnici“.
Slavnost kladení základního kamene
(Použito v originále z pamětí Ludvíka Blažeje, policejního inspektora v.v.)
„Byl jsem ještě menší synek a chodil jsem též do té staré školy, jejíž druhá třída byla v obecním hostinci. Základní kámen se
kladl v červnu 1875. Já se spolužáky, nesli jsme ten kámen ze staré školy (triviální) ověnčený na nosítkách do kostela.
V kostele vysvětil jej Kazimír Tomášek. Po slavnostním vysvěcení a mši svaté nesli jsme ho ku stavbě nové školy. To vám
bylo luďa a muzika hrála. Do kameňa byla vydlabaná díra a tam se vložily památné listiny, peníze atd. Pak byly slavnostní
poklepy a velké řeči. Potom zedník, který měl slavnostní bílou zapasnici, před všeckyma zazdil ten kámen u dveří pod výklenkem. Pak nás děti zavedla muzika „na důl do hospody“, kde bylo pro nás připraveno pohoštění. Po jídle jsme tancovali
až do 5. hodiny odpoledne, kdy přišli staří, nás vyhnali dodom a tancovali až do rána“.
(Na č. p. 1 byl tehdy hostinský Jan Kaštovský - pozn. autora).
Několik zajímavostí z doby výstavby vlastní „Obecné školy“
Stavební parcela byla zakoupena od Ignáce Tvrdého o rozměru 215 sáhů po 2 zlatých za 1 sáh. Jen pro zajímavost uvádím,
že se jednalo o část sousedního pozemku náležejícího k současnému domku č.p. 41 - Vavrečkově gruntu. Na tom byli uváděni v minulosti: Mučka Matěj (1836), Mučka Jan (1854), František Slivka, Jan Karger, Ignác Tvrdý, Jakob Sonnenschein,
Viktorin Novák (1884), Vavrečka Alois 1904 a Vavrečka Vladimír 1938.
- stavbu školy provedl Klement Hladiš, stavitel z Moravské Ostravy
- tesařskou práci Ignác Tvrdý z č. p. 3
- stolařskou práci Alois Dostál z Velké Polomi
- zámečnickou práci Karel Witek ze Suchých Lazců
- celkový náklad byl 16 000 zl. (v té době měl finanční hodnotu 1 zl. 36 Kč)
- stavba trvala 1rok, vysvěcena byla za velké slávy r. 1876 místní farářem a konsistorním radou Kazimírem Tomáškem.
- dobově započala jako dvoutřídní základní škola
- bezprostředně po otevření školy se vyučovalo ve dvou učebnách v 1. patře. V přízemí byl byt nadučitele (ředitele)
a svobodného učitele
- 1898 byla rozšířena na 3-třídní
- 1910 pak 4-5 třídní. Tato forma trvala až do roku 1945. Roku 1910 v ní byla zřízena „Živnostenská škola pokračovací“
pro učně z Velké Polomě a okolí. Šlo o výuku řemeslníků, obchodníků atd.
- v letech 1930-1938 byl v přízemní části obecní úřad
- po okupaci r. 1938 celý půdní prostor byl uspořádán na pěstování „bource morušového“. Složitější bylo zajišťování potravy, a to tzv. moruší. V té době byly jen na farní zahradě!
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Složitější situace vznikla na škole bezprostředně po okupaci německou armádou. Nová učební osnova měla také u nás
přivést české děti k názoru, že osudy české národnosti byly vždy v minulosti spojeny s osudy německého národa. Cílem
nacistické výchovy v české škole bylo dosáhnout kladného postoje českých dětí k třetí říši. Měly se seznámit s nacistickým světovým názorem a zapojit se do jeho šíření a realizace.
V zimním období roku 1944, kdy se přiblížila fronta a očekávané osvobozovací boje, bylo dne 23. prosince přerušeno
vyučování. Do naší obce bylo přepraveno 70 vystěhovalců německé národnosti někde od Mukačeva a byli umístěni ve
škole. Na jaře 1945 se škola přeměnila na vojenský i civilní lazaret.
V průběhu dubnových osvobozovacích bojů byla škola silně poškozena. Pro ni bylo štěstím, že ve stropu 1. třídy (dnes
ordinace a čekárna MUDr. Palzerové), uvízla nevybuchlá letecká bomba!!
V období let 1945-1961 přeměněna na „Měšťanskou školu“.
Válečnými událostmi v dubnu 1945 vyhořela a zanikla dosavadní měšťanská škola v Hrabyni (v bývalém zámku řádu
Německých rytířů). Tento vzniklý problém vesnice pomohl vyřešit náš tehdejší učitel – rodák Jindřich Klásek, ročník
1911. Navrhl tehdejšímu místnímu národnímu výboru, aby se z dosavadní obecné školy (tehdy silně poškozené) zřídila
škola měšťanská a na sokolském hřišti (lokalita dnešních rodinných domků paní Vnenkové a Jopkové na Katerajni) škola
obecná. Tak se také stalo. Obecná škola – dřevěnice z větších stavebních prvků, tzv. TESCO systém, sloužila pro výuku
16 let až do roku 1961.
Po vystavění nové dosavadní základní devítileté školy obě školy ukončily vyučování. Dřevěnice byla na spálení a zděná
u mostu byla k dispozici tehdejšímu MNV. Bez jakýchkoli větších stavebních úprav se do ní přestěhoval společenský
život tehdejších zájmových organizací Národní fronty, stala se schůzovním místem občanů, konaly se v ní zahrádkářské
výstavy, různé příležitostné oslavy. Byla zřízena v ní sběrna prádla a šatsva. Ve sklepní části si zahrádkáři vybudovali
vlastním nákladem hezkou a výkonnou moštárnu. Byla v ní obecní knihovna, zahájila vyučování mateřská a hudební
škola. Byla v ní umístěna prodejna mléka a chleba - JEDNOTA (Anna Zdražilová). Sloužila jako volební místo občanů
vesnice, a to od prvních voleb roku 1919 až po dnešek.
Budova staré školy byla také dvakráte dosti značně rekonstruována a modernizována. Bylo to v letech 1977–1979
a předposlední 2001–2004. Nyní jsou v přízemí umístěni současní lékaři a lékárna. V poschodí je knihovna a společenské
prostory. Také zde hrají divadlo místní ochotníci „Velkopolomské hvězdy“.
Ze stotřicetiletého jubilea a současného stavu bývalé staré školy by naši předci měli určitě radost. Z podrobností, které
se udály od roku 1876 po dnešek, by byla celá publikace a v ní nespočetná řada jmen a událostí. Poskytla základní vzdělání mnohým našim občanům, kteří toto zúročili ve svých aktivních životech. Nekonečný by byl přehled učitelů, kteří
v ní vyučovali a svým příkladem a láskou působili k nabývání vědomostí. Budova bude mít po ukončení třetí adaptace
předpoklady k dalšímu stoletému trvání.
Ze soukromého archivu
Františka Kopřivy
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Stepaři ve Velké Polomi
aneb Jaké to bylo na 9. mistrovství ČR v cloggingu dětí
Ve dnech 12.-14.května 2006 proběhlo v sále místní Sokolovny 9. mistrovství České republiky v country tancích dětských
tanečních skupin v kategorii B – hard (clogging – country step). Mistrovství se zúčastnilo 120 dětí ve věku 7-17 let ze
12 tanečních souborů z celé republiky. Každoročně toto mistrovství vyhlašuje Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin a koná se v různých městech republiky (dvakrát proběhlo ve Strakonicích, dvakrát v Jindřichově
Hradci, dále pak v Pardubicích a v Hodoníně). Taneční skupina Hazard – country dance club pod vedením Ing. Evy
Faruzelové se ujala pořádání této akce již potřetí. Poprvé mistrovství pořádala v Ostravě v r. 2001, podruhé v r. 2004.
Ale co to vlastně clogging je?
Slovo clogging z anglického clogg, což znamená v překladu dřevák, se dá chápat jako tanec v dřevácích. Původně to
tak asi bylo. Clogging má s největší pravděpodobností původ v irském stepu a anglickém cloggingu, který s sebou do
Ameriky přivezli osadníci z Irska a Anglie. Zde se potom mnoho dalších vlivů, jako indiánská a černošská hudba a tanec,
zasloužilo o vznik tradičního appalačského cloggingu a flatfoot dancingu. Tito osadníci, když se sešli po těžké celodenní práci na nějaké tancovačce, se chtěli pobavit, zatančit si, ale vzhledem k tomu, že měli po práci unavené, těžké nohy,
začali je různě do rytmu hudby vytřepávat, vyklepávat, a tak postupně vznikal tento druh vydupávaného tance, tenkrát
v dřevácích.
Ovšem jako všechny lidské činnosti, tak i clogging prochází nezadržitelným vývojem. Tradiční forma tance je neustále
obohacována o nové a náročnější prvky. Dnes rozeznáváme čtyři taneční styly, které mají hodně společného a často se
kombinují: Clogging, Buckdancing, Flatfoot a Canadian. Navíc později, když clogging přešel do výukové formy tance
a začala se mu věnovat větší pozornost u tanečních skupin, došlo i k tomu, že pro zvýraznění vydupávaných zvuků se
upravily také taneční boty, na něž jsou dnes už připevňovány cloggingové plechy.
Taneční skupina Hazard – country dance club patří k předním souborům v republice, což dokazuje také krásné umístění
tanečníků i v letošním ročníku MČR. Hazard – CDC má osmdesát členů – šest tanečních oddělení, a to přípravku pro
předškoláčky, country a stepovou přípravku pro děti ve věku 7-15 let, mladší a starší dětský taneční soubor a taneční
skupinu dospělých.
Jestliže se ohlédneme o pár let zpět, tak první myšlenka vzniku taneční skupiny se objevila v roce 1996. Koncem roku se
dala dohromady parta nadšenců, kteří se chtěli country tancům věnovat (bylo to tehdy 8 lidí) a začátkem roku 1997 se
Hazard představil veřejnosti svým prvním vystoupením. To byli zatím pouze dospěláci. Dětský soubor vznikl na podzim 1998. Od té doby se řady tanečníků rozrostly. Tanečníci stále přicházejí, ale také i občas odcházejí.
Po dobu své existence se taneční soubor výrazně zapsal do povědomí příznivců českého country tancování. Svým programem zpestřuje Hazard-country dance club mnoho kulturně-společenských akcí, plesy, festivaly a country bály.
Taneční skupina Hazard – CDC je country taneční skupina, jež k tomuto stylu tíhne, ale nebrání se ani modernímu
směru tancování. Clogging je v Americe brán jako lidový tanec, ale moderní doba ho směřuje k obrazu svému a vytváří
z něj tanec velice blízký mladým tanečníkům, kteří v dnešní době víc a víc tíhnou k popu a rocku. Proto se již tak nebazíruje na country hudbě, ale stepuje se vlastně na cokoliv. Právě proto má své místo v našem repertoáru, kromě tradičních
country tanců a country stepu – cloggingu, také výrazový moderní westernový tanec, stepový tanec v různých tanečních
stylech (latinskoamerické tance, kabaret, folklór, moderna aj.).
Také naši tanečníci si mohou sami vybírat hudbu podle toho, jak se jim líbí, a většinou jsou to ty největší hity popu.
Avšak na country nezapomínáme. Nejlepší taneční průprava vychází z lidového tance a tím country tance jsou. Nejsou
to sice naše národní tance, ale to vůbec nevadí, alespoň se něčím lišíme mezi těmi mnoha tanečními skupinami zabývajícími se našim folklórem. A protože to je nejen pro děti, ale i dospělé zajímavé, jsou jiní než ostatní. Mohu říct, co se týče
dětského country tanečního souboru, zabývajícího se navíc cloggingem, tak jsme na Ostravsku jediní.
Tak to bylo pár informací o taneční skupině Hazard, ale teď zpět k MČR v cloggingu ve Velké Polomi.
Organizační příprava mistrovství trvala pouze jeden měsíc. Stalo se tak z toho důvodu, že se původně toto MČR mělo
konat u Plzně, ale tam na poslední chvíli odmítli akci zorganizovat. Proto jsme se do toho pustili my, hlavně díky TJ
Velká Polom, jež se tak stala spolupořadatelem MČR. Veliký dík patří také vedení ZŠ a školní jídelny ve Velké Polomi,
v níž byli všichni zúčastnění ubytováni a jimž bylo ve zdejší jídelně zajištěno stravování. Na tomto místě musím také
poděkovat panu Luďkovi Musialovi, ten zajišťoval po celou dobu konání akce bar a bufet v restauraci Gól. V neposlední
řadě musíme poděkovat i paní starostce Ing. Ludmile Bubeníkové, která převzala nad celou akcí záštitu a aktivně se
zúčastnila předávání cen vítězům. Poděkování patří také celému organizačnímu štábu, složenému nejen z řad rodičů
tanečníků Hazardu, ale také naši občané: manželé Renata a Kamil Drozdkovi, Michal Drozdek, Šárka a Pavel Hořákovi,
Alena a Josef Markovi, Eva a Martin Faruzelovi a Lenka a Petr Tešlovi.
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Za necelý měsíc se nám všem povedlo téměř nemožné - co jindy trvá téměř rok, nám se povedlo za měsíc. V závěru však
tato honička sklidila sladké ovoce.
Ve vysoké konkurenci dvanácti tanečních souborů z celé republiky (Praha, Mladá Boleslav, Strakonice, Pardubice,
Hodonín, Valašské Meziříčí a Ostrava) tanečníci taneční skupiny Hazard-CDC získali třikrát 2. místo v kategoriích dueta mladší, dueta starší (Veronika Tešlová – Velká Polom) a mladší skupina dětí do 12 let, ve které tančí Tereza Němcová
a Ondřej Tešla z Velké Polomi a jednou 3. místo v kategorii sólo mladší (Tereza Němcová).
Co říct závěrem? Celou akci hodnotíme velice kladně. Velmi pochvalné byly také reakce dětí a vedoucích skupin. Všem
se u nás líbilo. Akce se líbila pozvaným hostům, sponzorům a hlavně divákům. Jsme rádi, že se na tuto akci přišli podívat i ostatní občané Velké Polomi, a všem děkujeme za jejich kladné ohlasy.
Do budoucna mohu slíbit, že se určitě ještě na nějaké podobné akci tady ve Velké Polomi uvidíme. Pro zájemce o tento
druh tancování bude první akcí otevření přípravné skupiny Hazard – CDC pro zdejší děti a dospělé od září 2006 tady
u nás ve Velké Polomi.
Eva Faruzelová
vedoucí taneční skupiny Hazard - CDC

Školní rok v MŠ
Je konec školního roku, období hodnocení všeho, co jsme udělali, období, ve kterém uvažujeme jak dál, kdo nám pomohl
a pomůže.
V uplynulém školní roce se nám podařilo uspořádat mnoho pěkných akcí nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost.
Naše pedagogická práce byla doplněna zájezdy do divadel, planetária, ZOO, sportovním programem „Sejdeme se na
zelené louce“.
Spolu s výborem Sdružení rodičů, který by nám mohla závidět mnohá školka, organizujeme akce jako jsou: Uspávání
broučků, Mikulášská besídka, Večer pro ženy, Maškarní rej, Svátek matek, Den dětí a výlet předškoláků – tentokrát do
ZOO v Lešné.
Naše MŠ je součástí právního subjektu ZŠ. Toto spojení možná někde působí potíže, ale naše vedení chápe rozdílnost
obou institucí a spolupráce je velmi dobrá. Díky výborné spolupráci s učitelkami 1. stupně ZŠ jsme mohli předškolákům
letos poprvé nabídnout plavecký kurz, na který s nimi jezdíme do plaveckého bazénu v Opavě. Jsme také velmi spokojeni
s prací kolektivu kuchařek ŠJ, které nám ochotně vycházejí vstříc. Jejich strava je pestrá a velmi chutná.
A ještě jednu spolupráci musím vyzvednout, a to spolupráci s s vedením obce. Vždy, když jsme potřebovali pomoc,
a nebylo toho málo, jsme byli vyslyšeni a vyšli nám vstříc. Na závěr roku nám všem v MŠ splnili velké přání mít dřevěný
domeček, kde by si děti mohly hrát. V úterý 13. června, za vydatné pomoci mnoha tatínků, jsme domeček, který nám vyrobil pan Otakar Gallus a Jan Peřina, přivezli na školní zahradu. Radost všech byla veliká a ještě jednou moc děkujeme.
Je konec školního roku, jedenáct dětí se s námi rozloučí, odejde do ZŠ, a tak jim přeji hodně úspěchů v dalším životě.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem lidem, sponzorům, kteří nám pomáhají, a hlavně mému kolektivu pracovnic v MŠ
a popřát jim zaslouženou dovolenou.
Eva Válková
za MŠ ve Velké Polomi
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Velkopolomské okruhy – 6. ročník

Závod zařazen do "Moravského poháru – Sýkora spotswear 2006" – seriálu amatérských silničních závodů
V neděli 21. května 2006 uspořádala TJ Velká Polom 6. ročník silničních cyklistických amatérských závodů Velkopolomské
okruhy v rámci seriálu Moravského poháru - Sýkora sportswear 2006.
Na náročné trati vedoucí z Velké Polomi přes Háj ve Slezsku, Dobroslavice, Plesnou zpět do Velké Polomi se závodu
zúčastnilo 173 závodníků z celé Moravy i Polska.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Moravský pohár
Muži

A
B
C
D
E

19 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
nad 60 let

Ženy

105 km
90 km
70 km
60 km
60 km

Petr Hudeček
Martin Biolek
Michal Holub
Vladimír Baťa
Petr Homola

60 km

Jiřina Ščučková

YOGI Racing Ostrava
CINELLI Ostrava
Meditech Cycling Team
KCK Cykloteam Zlín
SK Šafrata Bohumín
PSK Whirlpool
Hradec Králové

Velkou Polom reprezentovali dva závodníci:
1. Lucie Nováková
(vyhrála kategorii žen v příchozích)
2. Jiří Kopřiva ml.
(obsadil 13. místo v kat. A – muži 19 - 29 let,
kdy mu došly v silném větru síly potom, co
tři kola jezdili ve třech v čele - příště se snad
zlepší a udělá větší radost četným příznivcům)

Kategorie příchozích
Muži

A
B
C
D
E
J

19 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
nad 60 let
15 - 18 let

Ženy

60 km
60 km
60 km
60 km
60 km
60 km
60 km

Petr Hudeček
Jan Adámek
Bogdan Zok (Polsko)
Pavel Daňeček
Petr Veselý
Lubomír Petruš
Lucie Nováková

Silesia Orlová
SDH Stará Bělá
SK Šafrata Bohumín
CKL Loko Krnov
TJ TŽ Třinec
ACS Drak Vrbno
Jiří Team Ostrava

Jiří Kopřiva st.
za pořadatele TJ Velká Polom

Vesnická olympiáda
Letošní rok je v pořadí jedenáctý, kdy za účasti devíti obcí probíhá Vesnická
olympiáda. Za dobu své existence tato soutěž získala své stálé místo
v kalendáři mnoha aktivních sportovců. Její charakter a rozmanitost disciplín ji učinily populární natolik, že můžeme pravidelně vidět šoty ze
soutěží v regionálním zpravodajství České televize.
Rovněž v probíhajícím ročníku figuruje naše obec na předních místech, což svědčí o vysoké sportovní úrovni v obci.
Daří se nám zapojit každoročně i nové soutěžící do jednotlivých disciplín - a v tom je hlavní smysl celého snažení.
Sportovní úspěchy jistě potěší, ale vítězem je každý, kdo překoná vlastní lenost a ostych a zapojí se. Pokud někdo hledá
možnost sportovního vyžití, má v naší soutěži na výběr z široké nabídky disciplín – stačí jen projevit zájem.
Po prázdninách se uskuteční ještě soutěže v lukostřelbě, cyklistický kros závod /cca 20 km/, střelba ze vzduchovky
a sálová kopaná. V průběžném pořadí se zatím dělíme s Vřesinou o 1. místo.
Pro úplnost uveďme ještě přehled již uskutečněných soutěží z pohledu naší obce:
Soutěž
plavání
stolní tenis
kuželky
přespolní běh
nohejbal
volejbal

Umístění Reprezentovali
5.
4.
2.
2.
1.
1.

Kopřiva Jiří ml., Marek Josef ml., Kozelský Martin
Švidrnoch Milan, Demel Hynek, Drozdek Kamil
Mikesková Jana, Peřina Jan, Sztefek Josef, Drozdek Kamil
Drastich Jiří, Ludvík Jakub, Sztefek Jakub, Marek Josef ml.
Mikeska Ivan, Kabeláč Luboš, Drozdek Kamil
Juchelka A., Tománek J., Žídek M., Onderka K., Zděblo I., Zděblo P., Dyntar J., Peřina M.

Kamil Drozdek
za výbor TJ Velká Polom
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Jarní přátelské jezdecké závody

Dne 6. května 2006 jsme již tradičně uspořádali jarní jezdecké závody ve Velké Polomi, kterých se zúčastnili jezdci a koně
z celé Severní Moravy.
O přední umístění bojovali juniorští i seniorští jezdci našeho klubu a za podpory obecenstva, které jako vždy vytvářelo
příjemnou přátelskou atmosféru, dosáhl nejlepšího výsledku jeden z nejmladších zástupců, Jakub Ludvík se Suzi, v soutěži st. ZL, kde získal 1. místo.
První místo v hlavní soutěži dne si vybojoval Stanislav Hošák s koněm Raul z JO ŠZP Nový Jičín.
Vzhledem k tomu, že se jezdecké závody ve Velké Polomi konají tradičně nejen na jaře, ale také v létě, chtěli bychom Vás
pozvat na Velkopolomský pohár, který se uskuteční 19. srpna 2006 od 9.00 a 13.30.
Věříme, že nás přijdete podpořit i tentokrát, a těšíme se na Vás.
Emil Ludvík
za Jezdecký klub Velká Polom

Přijďte se podívat na

Jezdecké závody - Velkopolomský pohár
19. srpna 2006 od 9.00 a 13.30
Protože nám vždy vytváříte skvělou atmosféru, která nám pomáhá podat ty nejlepší
výkony, poskytneme Vám velkopolomským fandům 50% slevu na vstupné.
Kupón vezměte s sebou na závody.

Kupón na 50% slevu
na Velkopolomský pohár

POZVÁNKY
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VÍTÁNÍ LÉTA
aneb Ať žĳe karneval!

30. června 2006

v parku u Motorestu "U Tvrze"
14.00 - 18.00

ATRAKCE PRO DĚTI
NAFUKOVACÍ KLOUZAČKA
DĚTSKÝ KOLOTOČ
ŘETÍZKOVÝ KOLOTOČ
SOUTĚŽE PRO DĚTI
DISKOTÉKA PRO DĚTI SE SPOUSTOU SOUTĚŽÍ O SLADKÉ DÁRKY
CARUSO SHOW - SOUTĚŽ VE ZPÍVÁNÍ PRO DĚTI

19.00 – 04.00

vstu

ŽIVÁ HUDBA K TANCI A POSLECHU
BOBYHO KARAOKE SHOW SUPERSTAR
DJ PAVEL A MICHAL - DISKOTÉKA PRO KAŽDÉHO

p

50 Kné
č

AVZO - STSČ ZO Velká Polom pořádá na autobusovém stanovišti

5. července 2006 v 9.00
- 17. ročník TRADIČNÍHO SRAZU HISTORICKÝCH VOZIDEL

Přijďte se podívat na krásu starých strojů!
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