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NÁŠ
Vážení
spoluobčané,
blíží se konec roku
2013, před námi
jsou svátky vánoční
a já Vám všem přeji
touto cestou za
sebe, za naše zastupitele i za
všechny zaměstnance obce, abyste je prožili v kruhu svých
nejbližších, lásce a pohodě.
Zimní čas přináší s sebou dlouhé večery,
zimní dětské radovánky, výlety na lyže. Ale
také některé problémy, se kterými se každoročně potýkáme. Nezapomeňte na to, že je
třeba uvolnit komunikace, parkovat na svých
pozemcích, aby technika, zajišťující úklid
sněhu, mohla bez problémů projíždět
všechny úseky. Nenuťte nás, abychom nešvar parkování na cestách museli řešit silou,
pomocí Policie ČR. Berte ohled na své okolí
a na potřeby jiných, jen tak se nám tady bude
žít dobře. Když se ohlédneme zpět, můžeme
být spokojeni? Myslím, že ano.
Společně jsme oslavili 725. výročí první
zmínky o naší obci. Naprostá většina našich
občanů byla s úrovní, rozsahem i organizač-

ním zajištěním oslav velmi spokojena.
Opravili jsme další část chodníku v ulici
Opavské. Díky rekonstrukci našeho rybníku
u základní školy se nám podařilo zkrášlit další
část naší obce. I když to na první pohled tak
nemusí vypadat, byla tato stavba hodně náročná. Při zemních pracích jsme nacházeli
neočekávané „poklady“, které nás překvapily
a které jsme museli vyřešit.
Dobrou zprávou je, že nakonec byla
stavba o něco levnější, než jsme sjednali ve
smlouvě o dílo. Centrum obce doznalo zásadních změn. Lidé z okolních obcí, starostové i občané hodnotí tento krok jako
zásadní a velmi pozitivní. Ptají se, co na tomto
prostranství bude, a většina si přeje, abychom nechali prostor takto otevřený, aby
nebyl zastavěn žádným objektem, což ani nehodláme udělat. S kolegou místostarostou
jsme byli nedávno na první prezentaci návrhů
studentů VŠB, před koncem roku má být
další. Doufáme, že budeme mít z čeho vybírat.
Rekonstrukce Domu zahrádkářů je
téměř u konce, vnitřní vybavení je připraveno k instalaci na místo, nyní probíhá vysoušení budovy kvůli zvýšené vlhkosti.
Následně bude interiér vybaven nábytkem

a budeme moci přestěhovat knihy ze současných prostor v kulturním středisku.
A jaké jsou plány pro příští rok?
Rádi bychom zbourali garáže u obecního
úřadu a postavili nové, které budou posunuty
do farské zahrady. Farnost obci darovala za
tímto účelem cca 100 m2 zahrady. Tento
vstřícný krok ze strany farnosti jsme velmi
ocenili. Vytvoříme tak nejen potřebné prostory pro parkování obecní techniky, ale i větší plochu pro parkování vozidel návštěvníků OÚ.
V těchto dnech proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka společnosti Rybkastavby a služby s.r.o, Kravaře, s cenou
1 358 217 Kč bez DPH.
Uvažujeme také o stavebních úpravách objektu, v němž sídlí policejní služebna, a to nejen kvůli jeho celkové
estetizaci, ale i s cílem vytvořit lepší pracovní prostředí uživatelům této budovy.
O výstavbě chodníku v ulici Na Rohuli jsem se
také již několikrát zmiňovala. V příštím
roce bude dokončena oprava i zbývajících
částí chodníku
v ulici Opavská.
Pokračování na str. 2

Jeden
druhému
(Jan Noha)

Svátky božího narození v naší farnosti
Milí farníci,
před rokem jsem Vám při stejné příležitosti psal, že dnem 11. října 2012
papež Benedikt XVI. vyhlásil Rok Víry.
Před zhruba měsícem, v den slavnosti
Krista Krále, papež František slavnostně
tento Rok zakončil. Tímto ale pro nás
samozřejmě nekončí čas, ve kterém
chceme a budeme prohlubovat naši víru.
Tím spíše, že v loňském prosinci předpovídaný „konec světa” nepřišel.
Právě teď jsme uprostřed Adventu,
doby, ve které se máme připravit především na blížící se Svátky Božího Naro-

zení. Měli bychom však nejprve připravit
naše srdce a duši a poté se věnovat
veškerým ostatním přípravám.
Tento čas nám rovněž připomíná – a bohužel spousta lidí v dnešní době si na to nevzpomene, ale stejně se tomu nikdo z nás
nevyhne, že náš život je také takovým Adventem, ve kterém se máme připravit na
setkání s Ježíšem Kristem, až podruhé
přijde mezi nás. Nevíme, kdy to bude.
Možná, že to nebude ještě za našeho života, ale setkání s Ním jistě čeká každého z nás, a to ve chvíli, kdy budeme
odcházet z tohoto světa do věčnosti.
Pokračování na str. 2

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

Pokračování ze str. 1
Zřejmě nás nemine ani oprava střechy
nad tělocvičnou v základní škole. Taky budeme muset obnovit obecní vozový park –
pořídit nové vozidlo pro rozvoz stravy. Snad
to všechno vyjde dle našich představ a časových i finančních možností.
Pracujeme na dokumentaci pro rekonstrukci
sokolovny. Zastupitelstvo obce rozhodlo na
svém zasedání dne 18. 11. 2013 o přijetí

Pokračování ze str. 1

A kdy tato chvíle nastane, také nevíme. I na tuto chvíli bychom měli pamatovat a připravovat se na ni během
našeho života. K tomuto rozjímání by
měla přispět právě adventní doba. Využijme ji, přemýšlejme nejen o blížících se
Svátcích Božího Narození, ale také o životu věčném. Chtěl bych Vám také tradičně sdělit pár důležitých informací, na
které jistě čekáte. Oslavy Božího Narození začneme tradičně Půlnoční mší
svatou, která bude sloužena v našem
kostele sv. Václava na Štědrý den
ve 22.00 hodin. Pro rodiny s dětmi
bude sloužena mše svatá už v 15.00
hodin v kostele v Dolní Lhotě. Taky
bude možné na Boží Hod vánoční, tj. ve
středu 25. prosince od 14.00 do 15.30
hodin, navštívit náš kostel a pomodlit se u jesliček. Náš letošní Živý Betlém začne v 16.00 hodin, tentokrát
v Dolní Lhotě u kostela. Dolní Lhota
také patří do naší farnosti a doufám, že
tato změna Vám nebude na překážku,
abyste se spolu s námi vydali na cestu
hledat narozeného Ježíše. Nechť si děti
vezmou s sebou živé světlo a nějaký
dárek pro Ježíška.
Nejenom v naší farnosti, ale i v celé
republice, bude probíhat Tříkrálová
sbírka. Jménem Charity vám už teď
moc děkuji za každý příspěvek, který darujete s láskou a z upřímného srdce.
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát požehnané svátky Božího Narození
a hodně darů od novorozeného Ježíše.
Přeji Vám, ať Pán nemusí dlouho hledat
místo ve Vašem životě a ve Vašich rodinách, ať najde rychle Vaše otevřená
srdce a naplní je svojí láskou. Božího
požehnání a Božích milosti do celého
nového roku 2014.
P. Mariusz Banaszczyk, Váš farář

daru od TJ Velká Polom – sokolovny, pozemku pod ní a pozemku kolem objektu. Po
vypracování rozpočtu, kdy zjistíme celkovou
finanční náročnost, budeme zjišťovat možnosti financování plánované rekonstrukce.
Máme za to, že tento objekt si zaslouží pozornost, a věříme, že se i s tímto „oříškem“
vypořádáme. Každoročně se snažíme opravit
nějakou místní komunikaci a pokud nám to
finanční možnosti dovolí, budeme v tomto
trendu pokračovat.

Vážení občané, již dříve jsem Vás informovala, že na projekty, spolufinancované
z ROP Moravskoslezsko jsme si vzali krátkodobé úvěry. Dařilo se nám je bez problémů
splácet a navíc realizovat i akce, které jsou
zmíněny výše. Věřím, že tento směr udržíme
i v příštím období.
Přeji Vám všem ještě jednou hodně sil a pozitivní energie do roku 2014.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

Občanské sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ
PLES
v pátek 17. ledna 2014
od 20 hodin
v sále sokolovny
Předprodej vstupenek
u Barbory Kolečkářové (tel. 732 541 664)
K tanci hraje Skupina VIZE.

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI
DONEZ – Docházka nezaměstnaných

Od září 2013 se lidé bez práce v evidenci
Úřadu práce ČR obrací pouze na příslušné pracoviště ÚP dle místa bydliště
(již ne na kontaktním místě veřejné
správy – na České poště, Czech pointu).
Karta sociálních systémů
Od 1. 11. 2013 zákon ruší tzv. sKartu.
Úřady práce rozesílají klientům, kteří
sKartu vlastní, informativní dopis, jak dále
postupovat. Platnost sKaret vydaných
osobám se zdravotním postižením
skončí k datu 30. 4. 2014 bez ohledu na
platnost původně uvedenou. Majitelům
těchto karet bude vydán průkaz TP, ZTP
či ZTP/P. I o tomto budou klienti informováni dopisem.
Zvýšení důchodu
Od ledna 2014 bude pevná část penzí
zvýšena o 10,-Kč; procentní výměra
vzroste o 0,4%.
Nový občanský zákoník
Významná změna v občanském právu od
1. 1. 2014. Sociální oblasti se zejména

dotýká nová úprava omezení svéprávnosti. Zákon pracuje se zcela novými
pojmy, zavádí nová opatření pro situace,
kdy zletilý občan není schopen sám
právně jednat. Omezení svéprávnosti
(dosud omezení nebo zbavení ve způsobilosti k právním úkonům) bude časově
omezeno na dobu nejdéle tří let. V průběhu ledna 2014 budou sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy
vyhledávat a kontaktovat opatrovníky
osob nyní omezených nebo zbavených
ve způsobilosti k právním úkonům za
účelem poskytnutí komplexních informací a odborného poradenství v této
věci.
Sociální poradenství a komplexní sociální práci zajišťuje ve Velké Polomi
Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit.
Sociální pracovník Mgr. Petr Habram
má každou třetí středu v měsíci v Kulturním středisku (suterén) obce
Velká Polom konzultační hodiny, případně se na něj můžete obracet na
telefonním čísle: 599 444 734 nebo
e-mailem: phabram@ostrava.cz.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH,
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
A ELEKTROODPADU V ROCE 2014
Sobota 24.05.2014 od 8:00 do 11:00 hodin
Sobota 13.09.2014 od 8:00 do 11:00 hodin
vždy na autobusovém stanovišti v ulici 9. května.
ELEKTROODPADY je možné odkládat v kterémkoliv sběrném dvoře společnosti OZO Ostrava s.r.o. v Ostravě. Občané
Velké Polomi mají odložení elektroodpadů zdarma.
Ing. Pavlína Mučková

MÍSTNÍ POPLATKY ZA SYSTÉM
ODPADŮ V ROCE 2014

Informace
pro občany
stejná jména. Často nepomohl ani vstřícný krok obecního
úřadu – dlužníci byli obesíláni e-mailem nebo korespondenčním lístkem. Setkali jsme se však i se zápornými reakcemi,
které nás mrzely. Opožděné platby a nezaplacené poplatky
budou „pokutovány“ a vymáhány v souladu s platnou obecně
závaznou vyhláškou.
V čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 je uvedeno:
Včas nezaplacený poplatek nebo neodvedený poplatek nebo
část těchto poplatků (datum splatnosti 31.7. kalendářního
roku) se zvyšuje:
délka
délka
délka
délka

trvání prodlení 10 až 30 kalendářních dnů 100,- Kč
trvání prodlení 30 až 60 kalendářních dnů 200,- Kč
trvání prodlení 60 až 90 kalendářních dnů 500,- Kč
trvání prodlení 90 a více kalendářních dnů 900,- Kč.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce bude projednáván místní poplatek za systém odpadů na rok 2014. Ke
schválení bude předložena částka ve výši 492,- Kč/osobu
a rok, stejná jako v roce 2013. Sledujte webové stránky obce,
kde bude tato informace uveřejněna.

Místní poplatek za systém odpadů bude vyměřen obecním
úřadem (správcem daně) platebním výměrem.
Ing. Pavlína Mučková

V letošním roce, stejně jako loni, většina občanů přistupovala k platbám místních poplatků za systém odpadů zodpovědně. Těmto občanům děkujeme. Bohužel, nebylo tomu takto
u všech. Pozdní platbu jsme zaznamenali u více než 10 % obyvatel. Jen malou část z nich tvoří „zapomnětlivci“, kteří si nevšimli, že už zase uběhl rok. Většinu dlužníků však tvoří stále

Sudý týden - pondělí 23.12.2013 a lichý týden - pondělí
30.12.2013.

VRACEJME ODPADY ZPÁTKY DO ŽIVOTA
– MÁ TO SMYSL!

Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen čtyři měsíce, aby ve své domácnosti vyprodukoval tolik
odpadků, kolik sám váží? Kdybychom tento odpad ze všech domácností v kraji za celý rok naložili na nákladní vlak, jeho délka
by dosahovala neuvěřitelných 150 kilometrů! Přitom by z těch
„odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí!

Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále třídit a recyklovat. Z vytříděných PET láhví se dnes
vyrábějí nové PET láhve. Z třiceti recyklovaných PET láhví vznikne
jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich stačí pouze deset. PET
láhve – v nové podobě – jsou součástí mnoha dalších výrobků, se
kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomujeme, z čeho
vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí například plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny podél rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba.
Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vyrobí

K ALENDÁŘ

PLESŮ VE

pátek

17. ledna 2014

pátek
sobota
neděle

24. ledna 2014
8. února 2014
9. února 2014

SVOZ ODPADŮ
V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

tolik papíru, že vydá na jedno dětské leporelo, z deseti časopisů
vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných skleněných láhví se dá vyrobit nová váza. Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky, alkohol a pivo,
zavařovací sklenice a různé jiné skleněné výrobky. Sklo se také
používá jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot,
tepelných izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem se může použít až sedmkrát.
Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí do stavebních hmot. Dobře využitelný je i nápojový karton.
Kromě nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační desky,
které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů. Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. Aby se dal
odpad z našich domácností dále využít, je důležité, aby byl správně
vytříděn. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, zelené ale i
bílé kontejnery, které jsou navíc označeny nálepkami podle toho,
co do nich patří. Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů má
smysl! Více se o třídění a recyklaci dozvíte na stránkách www.jaktridit.cz nebo www.tonda-obal.cz.

V ELKÉ P OLOMI

Ples OSR
při ZŠ Velká Polom
Ples TJ
Hasičský ples
Dětský maškarní ples

sobota
sobota
pátek
sobota

V ROCE

15. února 2014
22. února 2014
28. února 2014
8. března 2014

2014

Country bál I
Country bál II
Rockový ples
Retro ples
3

Jaká byla zahrádkářská výstava
Stejně jako v loňském roce uspořádali
zahrádkáři Z O Č ZS Velká Polom v e
dnech 19. a 20. října 2013 tradiční podzimní výstav u. Námět výstavy ZAH RADA NA POD Z I M byl prezentován
působivou expozicí různobarev ných
chryzantém a ozdobných tykví naaranžovaných učni Vyšší odborné školy
v Opavě pod vedením zkušené floristky
paní Sabiny Šigutové. Vystavovaná živá
krása květů a plodů podzimu v celém prostoru výstavy byla pak vhodně a vkusně
doplněna rozmanitými výtvarnými pracemi dětí z Mateřské školky Velká Polom.
Skladba exponátů jasně ukázala,
jakým plodinám se v tomto roce dařilo.
Malé množství vystavených jablek místních pěstitelů odráželo letošní nižší
úrodu a horší kvalitu. Jablka vystavovalo
jen deset zahrádkářů. Proč se ne-urodilo, bylo podrobně rozebráno v posledním čísle Bumerangu.
Kdo však na výstavu přišel, nebyl o pohled na rozmanitost tvarů a barev odrůd
ovoce ochuzen. Součástí výstavy byla
letos také kolekce šedesáti odrůd jablek a šestnácti odrůd hrušek Miroslava
Přesličáka z nedalekého Krnova. Jednalo se převážně o české zavedené odrůdy jádrového ovoce, které nevyžadují
intenzivní chemickou ochranu proti houbovým chorobám.
Jak se v široké nabídce ovocných

stromků zorientovat, co vybrat a zasadit
bylo možné se dozvědět přímo na výstavě při přednášce Miroslava Přesličáka, který je ovocnářským instruktorem
ÚR ČZS.
Z vystavované zeleniny budily nejvíce pozornosti výpěstky Václava Kusyna a Dagmar Kořené, ať už šlo o tradiční
různobarevné papriky nebo převeliké
mrkve, celery, cibule nebo méně obvyklé druhy zeleniny. Svou velikostí zaujaly

také brambory z druhé sklizně Miroslava
Drasticha. Je vidět, že komu se nelení,
tomu se zelení.
Ovšem tykvím se letos nedařilo, byla
slabá násada květů a narostly menší.

Z HISTORIE DĚNÍ KOLEM BUDOVY SOKOLOVNY
Provoz Sokolovny ve Velké Polomi byl vždy spojen s existenčními problémy a nebyl lhostejný
ani našim předchůdcům ve výboru Sokola. O tom svědčí některé výňatky ze zápisů jednání výboru Sokola Velká Polom z minulých let:
- Výbor souhlasí se zakoupením kamen do 500 Kčs – budou postavené do Sokolovny.
- Příjem z nájmu Sokolovny by měl sloužit k její údržbě. Soudruh XY podal návrh, aby
Sokolovna byla převedena do vlastnictví Sokola.
- Zisk z plesu 1 089 Kčs.
- Vyúčtování plesu – prodělali jsme 148 Kčs.
- Výbor se konečně rozhodl o platu Sokolníka, na léto 300 Kčs, za zimu 500 Kčs.
- Soudruh XY projedná převedení Sokolovny do vlastnictví Sokola, ale nechceme doplácet.
- Výbor se rozhodl vybavit klubovnu, kuchyň a balkon nad dveřmi v sále.
- Výbor schvaluje zazdít spodní část Sokolovny a přebudovat na šatny.
- TJ Sokol nemá dostatek prostředků k údržbě Sokolovny, proto se obrátil na MNV o pomoc.
- MNV je ochoten převzít do své správy budovu. Výbor TJ schvaluje, aby byla svolána schůzka
za účasti: TJ, MNV, OV ČTV k projednání.
- Jednání o Sokolovně, dne XY by Sokolovna měla být převzata MNV za dohodnutých
podmínek.
- Podmínka Opavy, aby byla Sokolovna trvale převzata MNV. TJ nesouhlasí, musí být svolána
mimořádná schůze Sokola.
Ze zápisů výborových schůzí TJ Sokol namátkou vypsal
Ing. Emil Chudoba, předseda TJ Velká Polom
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Největší tykev letos na výstavu přivezl
a do prvního patra vynesl sám její pěstitel Miroslav Drastich. Vloni bylo k vynesení vystavované tykve zapotřebí síly
dvou mužů.
Výstava byla již tradičně doplněna
o kolekci pokojových bonsají a kamenů zasazených do dřeva od Ladislava Bojnanského. V expozici místních
včelařů Jana Drozdka a Svatopluka
Bartoše byly vidět úly, nástroje, pomůcky
včelařů a druhy medu.
Právě o tuto expozici měly největší
zájem děti. Možná, že u některých ma-

lých návštěvníků nasazení včelařského
klobouku probudí v budoucnu jejich
zájem o včelařství.
Výstava byla zpestřena i exponáty
regionálních firem. Návštěvníci si mohli
prohlédnout expozici surovin pro výrobu
chleba a postup pečení chleba ve Slezské pekárně Opava, vzorky destilátů
z Lihovaru a likérky Velká Polom, kolekci
polní zeleniny a kysaného zelí ZP Otice
a.s., české konzumní brambory z AGRA
HB, sortiment hrnkových bylin, dále
chryzantém Zahradnictví Závlaha –
Branka a různobarevné vřesy z firmy Tichavský, Opava. V pondělí dopoledne
byla výstava ukončena návštěvou dětí
z mateřské školy a nižších tříd základní
školy ve Velké Polomi.
Děkujeme všem vystavovatelům a vystavujícím, kteří svými exponáty a výpěstky podpořili naši výstavu. Rádi
bychom poděkovali také všem návštěvníkům. Poděkování patří i obci Velká
Polom, který zapůjčil prostor pro výstavu.
Všem přeji v roce 2014 hodně zdraví,
spokojenosti a pohody nejen na zahrádce.
Antonín Köhler,
ZO ČZS Velká Polom

V rámci mezinárodního projektu na podporu poznávání a spolupráce navštívili vybraní žáci naší základní školy partnerskou
školu v Levicích. Děti reprezentovaly naši
školu při oficiální prohlídce školy i na magistrátu při přijetí u primátora města Levice. Byl pro ně připraven bohatý kulturní
a sportovní program. Jak prožily naše děti
týden na Slovensku? Zde je pár postřehů
jejich očima.
Mgr. Jitka Švidrnochová
Jsem moc ráda, že jsem byla vybrána na
Slovensko. Seznámila jsem se s novými kamarády. Nejvíce se mi líbila návštěva školy,
kterou jsem si celou prošla. Program byl celý
suprovní.
Kateřina Hrubá
Nebyli jsme jenom v okolí Levic, ale také
jsme se jeli podívat do jaderné elektrárny
Mochovce, na skalní vesničku Brhlovce, do
Vlkolínce, do mincovny
v Kremnici a na termální
koupaliště v Podhájské.
Nejvíce se mi líbily Vysoké Tatry. Jeli jsme lanovkou na Skalnaté
pleso. Protože bylo
hezky, byl odtud nádherný výhled. Dolů jsme
šli po kamenité cestě až
k restauraci, kde jsme
poobědvali. K autobusu
jsme pak jeli zubačkou.
Protože jsem ve Vysokých Tatrách nikdy nebyla, byl to pro mě nezapomenutelný zážitek na celý život.
Martina Boleslavská

bazénu.
Voda
v něm měla teplotu
kolem 40°C. Vyzkoušeli jsme si i
turecký bazén a vířivku. Myslím, že
se nikdo nenudil.
A to jak na koupališti, tak i po celý
týden. Já jsem si to
moc užila a budou
mi chybět přátelé
z Polska, Slovenska a Lotyšska.

KOMENIUS III - SLOVENSKO

Anna Hablawetzová
Když jsem se dozvěděla, že pojedu, byla jsem
moc ráda. Nejlepší byl výlet do Tater. Ten výhled byl prostě úžasný. Vzduch byl tak čistý!

Nejvíce se mi líbil florbalový turnaj. Měl jsem
dobrý tým a nakonec jsem s ním vyhrál. Česká
republika skončila druhá. Na turnaji se mi taky
líbilo, že jsme měli na večeři pizzu. Doufám,
že takový výlet bude znovu.
Martin Míček

Ušli jsme asi 8 km. Na konci trasy nás čekal
výborný guláš.
Martina Kolečkářová

Na Slovensku se mi líbil každý den, např.
v den odjezdu jsme se byli podívat do Demänovské jeskyně. Bylo to tam nádherné,
všude krápníky. Trasa byla dlouhá asi 1km
a teplota 7- 8°C. Výlet se mi líbil a už se
těším, až bude další.
Hana Petříčková
Měli jsme napsat jenom pár zážitků, ale nejlepším zážitkem byl celý COMENIUS. Každý
den plno akcí! Nejvíc jsem si to užila v mincovně v Kremnici, v Podhájské a ve Vysokých
Tatrách. Určitě jsme si trošku zlepšili anglický
jazyk. Klidně bych jela znova, protože se mi
stýská. Zopakovala bych si celý ten týden.
Kateřina Beinhauerová

Každý den jsme měli naplánovaný zajímavý
program. Měli jsme možnost obdivovat krásy
Slovenska a poznávat zvyky a tradice místních
obyvatel. Přitom jsme se seznámili s velice zajímavými lidmi. Během týdenního pobytu jsme
se všichni spřátelili a vytvořili jsme si pěkný
kolektiv. Byla bych moc ráda, kdybychom se
ještě někdy mohli setkat.
Iva Vitásková
Z celého týdne stráveného na Slovensku se
mi asi nejvíce líbila středa, kdy jsme po exkurzi
v jaderné elektrárně jeli do termálního koupaliště Podhájska. Byla to zábava, také jsme si
odpočinuli. Tři hodiny jsme střídavě blbli v bazénu a divoké řece a vyhřívali se ve venkovním

Jsem rád, že mě na tento COMENIUS vybrali. Nejvíce se mi líbila návštěva koupaliště
v Podhájské. Byla tu voda jak 19°C, tak 39°C.
Užili jsme si velkou srandu. Našli jsme si
mnoho dobrých a nových kamarádů. Kdybych
mohl, tak bych tam chtěl jet ještě jednou. Moc
se mi tam líbilo.
Jiří Niziol

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Celý týden mi dal nová přátelství i nové zážitky
a poznatky. Ráda bych si celý pobyt zopakovala.
Eva Vanderová

Dne 16. října 2013 proběhlo na naší
základní škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan.
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků
o technické a přírodovědné obory.
Školního kola soutěže se zúčastnili třicet
čtyři žáci 8. a 9. tříd. Celkem mohli soutěžící získat 120 bodů. S počtem 80 bodů
dosáhla nejlepšího umístění Anička Hablawetzová z 9.A, druhé místo obsadil
Lukáš Kupka z 9.B se 72 body a o třetí
pořadí se podělili Luďka Franková, Dominika Dudášová z 9.A a Adam Válek
z 9.B s 66 body. Všem blahopřejeme.
Mgr. Gabriela Vrťová,
učitelka matematiky
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PODĚKOVÁNÍ

ČLENŮM VÝBORU

Možná, že si už někteří z Vás ani nevzpomenou na slavnostní otevření nové mateřské
školy U Rákosníčka. Bylo to 3. září 2011. Zahajovali jsme první školní rok v nové budově
a rovněž provoz v nově zrekonstruované budově MŠ Pastelka. K naší práci nám nic nechybí a děláme ji dobře, o čemž svědčí
výborné hodnocení České školní inspekce,
která nás navštívila na jaře letošního roku.

OBČANSKÉHO

SDRUŽENÍ PŘI

zace právě na členech výboru. Člověk až
žasne, co všechno dokážou pro děti udělat
a při tom všem si ještě užít mnoho legrace.
Přes den jsou v práci a odpoledne se převlékají za zajíce, pavoučice, lišky, motýla
Emanuela a Makovou panenku, krtečka či
myšku. Tatínek dělá Rákosníčka, jiná maminka podzim a další v převleku čarodějnice
rozdává dětem vlastnoručně upečené per-

MŠ VELKÁ POLOM

třebujete. A věřte, že tomu tak není v mnoha
školkách.
Pomalu se blíží konec roku, a tak bych

svému výboru ráda poděkovala za všechno, co
pro děti dělá, za výbornou spolupráci a těším

Školky pracují podle Školního vzdělávacího
programu „Naše prima školka“. Pořádáme
mnoho akcí nejen pro děti, ale také pro jejich
rodiče. Vyžaduje to přípravu jak ze strany učitelek, tak ze strany maminek a jednoho tatínka, členů výboru Občanského sdružení při
MŠ Velká Polom. A o nich bych Vám chtěla
napsat.
Při mnoha akcích leží hlavní tíha organi-

níčky. Mamince, která dělá ježka, možná vadí,
že je zasypaná listím s malými pavoučky, ale
vydrží, protože za chvíli přijdou děti, aby zkontrolovaly, jestli se tam ten jejich ježek ukládá
k zimnímu spánku. Dá to hodně práce i přípravy. Když máte výborný tým učitelek a ještě
navrch vynikající výbor OSR, který ve všem
pomůže a na který se můžete spolehnout,
pak máte ke své práci všechno, co k ní po-

Ready steady goooo…
ADAPTAČNÍ KURZ 6.A Tak
zněla startovní slova
paní učitelky, když jsme vyráželi ve středu 18. září od školy na adaptační kurz do Beskyd. Cesta vlakem ubíhala rychle, neb jsme třída
upovídaná, veselá a hlučná, což některým cestujícím nepřišlo příliš vhod.
My jsme si však nekazili první dojmy při utíkající cestě za okny a těšili
jsme se na třídenní pobyt na horách se suprovými aktivitami.
Hned při výstupu z vlaku nás přivítalo sluníčko, svěží vzduch a dlouhátááánský kopec. Nejprve jsme si mysleli, že je to výšlap na Smrk.
Paní učitelka nás však vyvedla z omylu a nikoho nešetřila při této
cestě na chatu, která byla od vlaku vzdálená dva kilometry. Podle ní
to bylo pouze zahřívací kolo, které nás mělo nastartovat na pořádný
kopec. Po ubytování jsme již vyrazili na zmíněný Smrk, druhou nejvyšší
horu Beskyd. Fyzicky to byla náročnější túra než na Lysou horu, protože svah je strmější a v terénu. Někteří z nás se nahoru příliš nehrnuli, takže si po cestě vesele zpívali, povídali a sbírali zbytky borůvek,
které předchozí návštěvníci nestačili uloupit a sníst. Na kopečku jsme
si udělali společné foto, pokochali se nádherným výhledem a hurááá
dolů na večeři, kterou jsme všichni tak zhltali, že někteří ani nezaznamenali, že jim nechutná. Kluci si po jídle hráli ping pong a holky
„brebentily“ na pokojích. Občas jsme se všichni honili po chodbě, hlučeli a přebíhali z pokoje do pokoje, což paní učitelku nechalo nějaký
čas klidnou, avšak po opakovaném napomínání se už začala „čertit“.
Nechtěli jsme ji moc rozzlobit, takže jsme se poslušně umyli, vyčistili
zoubky a hupky do svých pelíšků.
Příští den ráno nás však sluníčko nepřivítalo, takže jsme museli zrušit lanové centrum v Ostravici. Bylo nám to všem moc líto, jelikož
jsme se na tuto akci těšili ze všeho nejvíce. Dostali jsme ale přislí-
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se, až si spolu popovídáme.
Tradiční
pro ženu
se koná
13. proTradiční
VečerVečer
pro ženu
se koná
13. prosince
since
od hodin
18.00 vhodin
MŠ U Rákosníčka,
od
18.00
MŠ Uv Rákosníčka,
Tímtona
naněj
nějzvu
zvuvšechny
všechnyženy
ženyzzVelké
VelkéPolomi.
Polomi.
Tímto
Eva Válková, vedoucí učitelka,
zástupce ředitele pro MŠ při ZŠ a MŠ
Velká Polom

beno, že o nic nepřijdeme a do lanového centra zavítáme jindy. Ten
den byl pro nás připraven náhradní program, který byl bohatý a pestrý
na zážitky. Dopoledne jsme se účastnili různých soutěží a her v přírodě. Po obědě jsme podnikli procházku, kterou jsme zakončili návštěvou v pizzerii. K večeru jsme uspořádali dívčí a chlapecký turnaj
v ping pongu, dále se rozdaly ceny nejlepšímu horalovi a horákyni
na Smrku, nejlepší hráčce a hráči v ping pongu a skupině za nejlépe
uklizený pokoj. Pro ostatní byla připravena tombola se zajímavými
cenami. Všichni odcházeli spokojeni, neboť každý vyhrál nějakou tu
odměnu. Den jsme zakončili u táboráku, kde si někteří upekli buřty
a zazpívali písničky.
Poslední den jsme se sbalili na cestu zpátky a rozloučili se s horami.
Při zpáteční cestě jsme stačili navštívit ještě bazén a wellness v Ostravici, kde jsme si užili spoustu legrace. Cesta domů byla veselá i přesto, že byl konec výletu. Každý z nás se už těšil na svou postel a jídlo od
maminky, to totiž nemá ani ten nejluxusnější hotel.
Děti 6.A třídy

A

JE TO

OPĚT

TADY !!!

Třída 6. A spolu s třídní paní učitelkou nebyla OPĚT další měsíc
v klidu a už se OPĚT hnala do dalších prima akcí. Tentokrát nás čekalo po podzimních prázdninách slíbené lanové centrum. OPĚT jsme
se vydali vlakem do Beskyd, OPĚT jsme zdolávali dvoukilometrový
kopec, OPĚT někteří z nás nemohli, remcali a paní učitelka OPĚT nikoho nešetřila. Museli jsme se prostě smířit, že je to pro nás OPĚT
zahřívací kolo.
První dojem, když jsme dorazili do lanového centra, v nás vyvolal
rozporuplné myšlenky. Některým se ihned rozsvítily oči a některým
přinesla ta monumentálnost rozpaky. Ale všichni byli připraveni a odhodláni ke zdolávání překážek a obtížných tras. Nejprve jsme se seznámili s mladou paní instruktorkou, která na nás občas zvýšila hlas
a chtěla, abychom dávali naprostý pozor, neboť šlo především o naši
bezpečnost na dráze. Školení bylo zdlouhavé, avšak přineslo zasloužené ovoce. Kluci se vydali na cestu jako první, neb se chtěli všem
přítomným pochlubit svými schopnostmi a ukázat holkám, jak se
vlastně taková dráha snadno přejde. Někteří však nahoře chytli panickou hrůzu a raději se nepokoušeli o zdolávání cest. Poznali své

všichni záviděli a chtěli sníst. Ze začátku byla paní učitelka trochu
v rozpacích, neb jsme běhali, smáli se a měli radost, že se OPĚT vidíme. Rychle nás zapojila do práce a museli jsme se vzájemně dělit
o povinnosti. Kluci připravili třídu na spaní,
holky pomáhaly s palačinkami, krupicí a sladkým překvapením pro učitelský sbor. Když se
z talířů všechno jídlo utopilo v našich pupících, zachumlali jsme se ve třídě do spacáků
a koukali společně na film, u kterého na
konci ukáplo holčičkám i pár slziček. Pak následovala koupelna s kartáčkem v pozoru,
převléknutí do pyžama a společně jsme se
uložili všichni ke spaní. Některým pomáhali
při usínání plyšáci a někteří usnuli i bez nich
tvrdým spánkem.
Druhý den jsme nenechali paní učitelku
dlouho spát, a tak jsme se rozhodli, že v 5.30
začneme zlobit. Radost z toho moc neměla,
avšak bylo nakonec dobře, že se tak stalo.
Museli jsme dát do pořádku třídu, uklidit kuchyňku, nakrájet a roznést zákusky, umýt se, převléct, vynést smetí,
nasnídat se a připravit se na vyučování. Všechno se nakonec zvládlo
těsně se zvoněním. Naše třída se ale učila jen první dvě hodiny. Čekala nás totiž první lekce dramatické výuky, kde se budeme postupně
učit společně řešit problémy, spolupracovat v kolektivu, hlouběji se
poznávat, udržovat přátelské vazby a být spolu pořád tak „happy“.
Děti 6.A třídy

možnosti a rozhodli se pro sestup dolů, což bylo jak velice rozumné
tak správné rozhodnutí. Někteří však byli takoví „rychlíci,“ že si většina ani nevšimla, že se navrátili živí a zdraví na zem. Bohužel někteří
z nás si trasy z časových důvodů nemohli vyzkoušet. Avšak nebyl
žádný pláč, žádné naříkání. Nezúčastnění vzali velmi rozumně rozhodnutí paní učitelky, která OPĚT slíbila, že na jaře OPĚT zavítáme
do lanového centra, aby si každý prošel svou vytouženou trasu. A my
paní učitelce OPĚT věříme.
Ten den pro nás však ještě neskončil. Při „Páťáci“ ZŠ Hrabyně a Dolní Lhoty u nás ve škole!
zpáteční cestě jsme už OPĚT plánovali, co
Na naše pozvání k nám do školy ve středu 23. října zavítali žáci pátých tříd z Hrabyně
podnikneme večer, neboť jsme nocovali ve
a Dolní Lhoty se svými učitelkami. Každý z páťáků se bude brzy rozhodovat, do které záškole. Po příjezdu z Beskyd jsme se rozprchli
kladní školy nastoupí v příštím školním roce jako žák 6. třídy. Některé paní učitelky I.
do svých domovů, abychom se najedli, umyli
stupně
a II. stupně se rozhodly ukázat těmto dětem, co všechno naše škola nabízí, jak
se, připravili a nezapomněli si s sebou vzít
to u nás vypadá, kolik toho naše děti umí a co dokážou.
spacáky a marmeládu na palačinky. SamoA jak vše probíhalo? Po společném uvítání, na kterém byli také jejich budoucí spolužáci
zřejmě nesměl chybět kartáček na zuby, ten
z naší páté třídy, si všichni návštěvníci v první hodině prohlédli celou školu. Nejvíce je
paní učitelka kontrolovala. Honza si neopozaujaly školní dílna, učebna fyziky a chemie. Velmi se jim líbily třídy na I. stupni. Ale nejmenul vzít čínskou polévku, kterou jsme mu
větší úspěch sklidily stoly na stolní tenis a možnost této hry v našem respiriu. Druhou ho-

VÁNOČNÍ WORKSHOP
V sobotu 23. listopadu 2013 v naší
škole proběhly vánoční dílny. Podobně jako
v loňském roce i letos si mohly děti vyrobit
drobné dárečky – hvězdičku z perliček, vánoční přáníčko, zvoneček z perníku, prořezávaný Betlém z keramiky, obrázek na sklo
nebo na hedvábí.
Magdaléna Gorpielová

dinu si ve cvičné kuchyni vlastnoručně připravili zmrzlinový pohár, na kterém si posléze
pochutnali. Třetí hodinu si v odborné učebně vyzkoušeli některé zajímavé fyzikální pokusy
a velmi je to bavilo. Poslední hodinu si v tělocvičně s našimi páťáky zahráli závodivé hry
a vybíjenou ve smíšených družstvech. Chutným obědem ve školní jídelně návštěvu naší
školy završili.
Dětem z okolních vesnic se v naší základní škole moc líbilo a se svými novými kamarády
– budoucími spolužáky – si hned domluvily další obdobné setkání na jaro 2014.
Naše akce splnila svůj cíl, neboť některé děti už byly pevně rozhodnuty, že do naší ZŠ
v příštím roce nastoupí. Děkujeme paní učitelce Branžovské a paní učitelce Žídkové za
spolupráci na tomto setkání.
Za pořádající organizátory
učitelky I. stupně – p.uč. Coufalová, p.uč. Boleslavská, p.uč. Strnadová
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PRVNÍ OSTRAVÁČKOVÝ
Školní sportovní klub Ostrava připravil i v letošním školním roce pro své malé
volejbalisty sérii turnajů Ostraváčku
v barevném minivolejbale. Poslední zářijová sobota se stala dnem, kdy tato série
odstartovala prvním z nich, a to v tělocvičně základní školy ve Velké Polomi.
Turnaj, kterého se zúčastnila čtyřicítka
dětí, byl připraven pro tři výkonnostní
úrovně. Velmi potěšující bylo, že se do

TURNAJ SEZÓNY

turnaje s nadšením zapojily i děti z prvních tříd, které jsou v Ostraváčku úplnými nováčky. Právě pro ně klub připravil
speciální žlutou kategorii, kdy hráli přehazovanou jednotlivci proti sobě, aby se
dostali co nejvíce do kontaktu s míčem.
Ostatní kategorie již hrály klasicky ve
dvojicích.
Díky dobře zvládnuté organizaci ŠSK
Ostrava a výborně fungující spolupráci

s vedením a pracovníky základní školy
Velká Polom turnaj proběhl ke spokojenosti všech přesně dle plánovaného harmonogramu. Za vydatné rodičovské
podpory ze sebe malí sportovci vydali
úplně všechno. K vidění bylo mnoho
krásných soubojů plných emocí.
Mgr. Alice Zemanová, Školní sportovní kluby Beskydy a Ostrava

Na stupně vítězů si po sečtení všech výsledků v jednotlivých kategoriích pro medaile přišli tito Ostraváčci:

Žlutá kategorie:
Nikol Dudková
Kristián Bohuš
Adam Glabazňa

Oranžová kategorie:
Jan Hovjacký a Rostislav Vlček
Jakub Vaněk a Radim Vlček
Sony Tran a Dominik Gluc

Oranžovo-červená kategorie:
Vilém Zeman a Nikol Tomanová
Radek Mielec a Lucie Tomaszewiczová
Gabriela Tomisová a Barbora Vašíčková
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Jak se daří fotbalové školičce
Dne 27. srpna 2013 začali svou fotbalovou činnost naši nejmenší kluci (r. nar. 2007-2009) ve fotbalové školičce pod vedením trenérů Josefa Bartoše a Petra Chalachana. Trénovali
jsme dvakrát týdně na hřišti TJ Velká Polom.
Po měsíci trénování jsme odehráli dvě přátelská utkání v Petřkovicích,
kde jsme vyhráli 16:1. Následně jsme doma přivítali tým TJ Sokol Štítina,
se kterým jsme remízovali 9:9. V sobotu 19. října 2013 jsme absolvovali první turnaj. Obsadili jsme pěkné 2. místo ze šesti týmů. Kluci
všem ukázali, že fotbal hrát umí. Na turnaji hráli také tři hráči ročník
2009, protože naší strategií je zapracovat postupně do fotbalových
zápasů i ty nejmenší.
Od 1. listopadu jsme přešli do hal, tréninky probíhaly taky dvakrát
týdně. Dne 19. listopadu jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje
ve Sportovní hale Smilovice, kde na nás čekaly týmy ze Slovenska
a Polska. Vůbec jsme si nepočínali špatně a nakonec jsme obsadili
6. místo z deseti týmů. V sobotu 23. listopadu jsme ve Sportovní hale
Hlučín uspořádali SPERO CUP, kde jsme bez prohry obsadili výborné 2. místo, kluci podali skvělé výkony a na turnaji ani jednou neprohráli. Pěknou podzimní část ukončíme 15. prosince miniturnajem

v Hlučíně. Společně pak s rodiči zhodnotíme dosavadní výkony a přichystáme další činnost kluků. V tréninku jsme se zaměřili zejména
na práci s míčem, rozvoj rychlosti a všestrannost. Kluci si v rámci
zpestření tréninků vyzkoušeli například i zumbu a jiné pohybové aktivity, ukázali, že je to baví, a to je pro nás impulzem do další práce. Tým
je složen většinou z kluků ročníku 2007 a ročníku 2009, chybí
nám více hráčů ročníku 2008, ale doufám, že se to časem změní
a tým o tyto kluky doplníme.
Chci pochválit tréninkovou docházku. Kluci chodili pravidelně
v počtu minimálně 15 hráčů z celkového počtu dvaceti dětí! Takový
zájem nás skutečně těší. Kluci, kteří ještě nehrajete fotbal, přijďte
mezi nás! Rádi vás uvidíme. Trénujeme pravidelně v úterky a čtvrtky
od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Velká Polom. V roce 2014 začínáme
prvním tréninkem už 7. ledna v 16 hodin.
Děkuji rodičům hráčů za dobrou spolupráci, TJ Velká Polom, vedení obce Velká Polom a sponzorům za velkou podporu fotbalu. Za
fotbalovou školičku všem přejeme hezké svátky, šťastné a veselé
Vánoce, PF 2014.
Peter Chalachan, trenér školičky kontakt: chaly@email.cz

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ POHÁR
Také v letošním školním roce probíhá na základní škole seriál sportovních soutěží, ve kterých
děti bojují o školní sportovní pohár.
První soutěže, kterou byl turnaj ve stolním tenise, se zúčastnilo celkem padesát sedm dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci
- Jan Thiemel
Mladší žákyně
- Lucie Soukupová
Starší žáci
- Radim Heiser
Starší žákyně
- Kateřina Hrubá
Druhou soutěží školního sportovního poháru byl šacho vý tu rn aj, který se odehrál
19. listopadu 2013. Soutěže se zúčastnilo celkem třicet dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci
- Radek Střelecký
Mladší žákyně
- Nela Laufková
Starší žáci
- Petr Kupský
Starší žákyně
- Alena Káňová
Další soutěž ŠSP – Mikulášská laťka (skok vysoký) – se konala ve čtvrtek 5. prosince 2013.
Dílčími soutěžemi sportovního poháru jsou taky šplh, míčový víceboj a orientační běh.
Výsledky všech jednotlivých soutěží školního sportovního poháru budeme postupně zveřejňovat na školních webových stránkách.
Mgr. Jan Šrajer

Tělovýchovná jednota
Velká Polom
PŘEJE VŠEM SPORTOVCŮM,
FANOUŠKŮM,

OBČANŮM,

SPOLEČENSKÝM ORGANIZACÍM A OBČANSKÝM SDRUŽENÍM VE
PŘÍJEMNÉ

V ELKÉ POLOMI
PROŽITÍ VÁNOČ-

NÍCH SVÁTKŮ A V ROCE

2014

HODNĚ

ŠTĚSTÍ,

ZDRAVÍ A POHODY.
Za TJ Velká Polom
Ing. Emil Chudoba, předseda TJ
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Vesnické sportovní hry 2013
aneb Jára by se divil
Lehce zmatený nadpis je jasný jen zúčastněným, a tudíž
informovaným. Ostatním spojitost mezi největším Čechem
všech dob a sportovní soutěží jistě uniká a pokud se aktivně nezapojí a soutěže nezúčastní, i nadále unikat
bude…
Nicméně lehká obava z nebezpečí soudního stíhání mi dovoluje omezit se pouze na nejdůležitější informaci z právě
ukončeného 18. ročníku Vesnických sportovních her: Jára
da Cimrman na vyhlášení celkových výsledků sportovní
soutěže, kterou v minulosti nevědomky leč zcela prokazatelně sám založil, opět nedorazil.
Vyhlášení výsledků proto i letos proběhlo bez jeho účasti,
zato v zaplněném sále Obecního úřadu v Dolní Lhotě za přítomnosti zástupců všech deseti zúčastněných obcí. V přátelské atmosféře se více než sto dvacet sportovních nadšenců
díky pořadatelům výborně bavilo. Mezi nimi byla i početná skupina zástupců Velké Polomi. Ta měla po sportovní stránce největší důvod k radosti. Podařilo se nám totiž v tomto prestižním
zápolení po dvouleté pauze znovu, a to celkově již po třinácté,
zvítězit! Putovní pohár pro vítěze převzali za potlesku přítomných společně starostka naší obce paní Bubeníková a předseda TJ pan Chudoba.
Přítomnost velkého počtu starostů zúčastněných obcí nebo
jejich zástupců organizátory soutěže potěšila a svědčí o podpoře, které se ze strany obcí naší soutěži dostává a které si
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velmi vážíme. Kdo informace ze sportovního dění v obci sleduje pravidelně, jistě si
vzpomene na květnový článek informující o pořadí VSH 2013
v poločase soutěže.
Ve druhé – poprázdninové – polovině jsme posbírali
úspěchy především v závodě horských kol (1.místo), střelbě
ze vzduchovky a plavání (2.místo).
V celkovém pořadí jsme ostatní konkurenty hravě setřásli
a s náskokem nakonec přesvědčivě zvítězili před Krásným
Polem a Vřesinou. Přehled výsledků najdete na konci tohoto
článku.
Znovu a opakovaně děkuji všem, kteří jsou ochotni se soutěže v barvách naší obce zúčastnit, jako spoluorganizátoři jednotlivé soutěže zajistit. V neposlední řadě dík patří vedení obce
a TJ za poskytnutou podporu, a to nejen finanční. Na webových stránkách www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovni-hry najdete veškeré informace, reportáže a fotky nejen z letošního
ročníku VSH.
Všem příznivcům sportu přeji hodně radosti z pohybu, veselé prožití závěru tohoto roku a těším se na setkávání v roce
nadcházejícím.
Za výbor TJ Velká Polom zpracoval Kamil Drozdek
kamil.drozdek@email.cz

JAK JSME BĚŽELY ČTVRTMARATON
Sváteční pondělí 28. října 2013 nás vytáhlo
z postelí do slunečného rána. Byly jsme odhodlány postavit se na start Porubského
čtvrtmaratonu, který se letos běžel již po třinácté. Úsměv na rtech nás neopustil ani při
registraci, kam jsme se dostavily s dostatečným předstihem (vůbec jsme neměly tušení,
jak to chodí). Pak už jsme čekaly na osudný
čas 11:30, abychom si i s ostatními „borci“
vyslechly startovní výstřel a vyběhly na trať
dlouhou 10 548 metrů. Bohužel začátek
startu se opozdil a tak jsme s ostatními 275
dalšími účastníky čekaly nervózně na …
Výstřel! Vyběhly jsme. Ne moc rychle, aby-

chom vůbec doběhly… Zkušení borci nás
předbíhali, ale byli i takoví, co se drželi za
námi, my si udržovaly své tempo a počítaly
kola do konce. Doběhly jsme!
Na stupně vítězů naše časy nestačily, ale my
jsme vyhrály samy pro sebe. Dokázaly jsme
to! Ve výsledkové listině bylo určitě hodně
človíčků, kteří běželi ne pro výhru, ale pro radost – jako my.
Běháváme dvakrát nebo třikrát týdně (v závislosti na počasí) a nejsme ve Velké Polomi
jediné, které takovýmto způsobem udržují
své tělo v kondici. Proto i všem ostatním držíme pěsti do jejich dalšího snažení a BĚHU
ZDAR!
A+J+P+L

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ
FOTBALOVÉ SEZÓNY
První polovina soutěžního ročníku 2013/2014 je minulostí a všechna
mužstva fotbalového oddílu Velké Polomi čeká tradiční zimní příprava.
Podívejme se na umístění týmů v tabulkách v soutěžích:
Muži A (I. B třída KS) - 9. místo ze 14 účastníků
16 bodů, skóre 29:30, trenér: Josef Bartoš
Muži B (MěS Ostrava) - 8. místo z 8 účastníků
3 body, skóre 9:38, trenér: Jakub Stuchlý
Starší žáci (MěP Ostrava) - 4. místo z 12 účastníků
24 bodů, skóre 50:25, trenér: Rostislav Vaněk

Přípravka starší U10 - 3. místo z 10 účastníků
18 bodů, skóre 55:39, trenéři: Jaromír Malík, Roman Strnad
Přípravka mladší U9 - 7. místo z 8 účastníků
3 body, skóre 17:62, trenéři: Vítězslav Rychlý, Aleš Pončík, Ivan Otisk
Fotbalová školička, bez soutěže
Turnaj ve Smilovicích - 6. místo z 10 účastníků
Turnaj v Hlučíně - 2. místo ze 6 účastníků
trenéři: Peter Chalachan, Josef Bartoš
Za všechny kategorie a trenéry fotbalových oddílů TJ Velká Polom
s přáním krásných Vánoc a šťastného nového roku
Josef Bartoš, trenér

Fotbalový turnaj v Hlučíně pro fotbalovou školičku
TJ Velká Polom a hlavní sponzor turnaje
firma Spero.cz pořádali v sobotu 23. listopadu 2013 ve sportovní hale Hlučín
pro kategorii hráčů narozených po
1.1.2007 mezinárodní halový fotbalový
turnaj za účasti týmů TJ Velká Polom,
MŠK Žilina (SK), FC Hlučín, SFC Opava,
FKSK Polanka a TJ Sokol Chvalíkovice.
Přinášíme postřehy z turnaje:
Peter Chalachan (hlavní organizátor a trenér
TJ Velká Polom r. 2007):
Zimní halová sezóna je dlouhá, tak jsme pro
kluky taky chtěli připravit halový turnaj. Ten
se nám skutečně vydařil. Na tomto turnaji se
představilo sedmdesát kluků ze šesti týmů.
Týmy jako MŠK Žilina, SFC Opava, FC Hlu-

čín mají své jméno a kvalitu, jsem rád, že
s nimi můžeme hrát vyrovnané zápasy. Je to
pro kluky velký zážitek. Podali perfektní výkony, v turnaji ani jednou neprohráli, pochvalu
si zaslouží všichni za vzornou reprezentaci TJ
Velká Polom.
Dominik Hladík (trenér FC Hlučín U15):
Dnes jsem se zúčastnil turnaje v Hlučíně pro
kategorii U7. Celý turnaj se nesl v duchu fair
play a musím říct, že mi tato akce udělala radost. Zápasy měly svou úroveň. Turnaj vyhrála Opava a nutno říct, že zaslouženě.
Individuální práce každého hráče byla na
dobré úrovni. Druhá skončila pořádající Velká
Polom. Trenéři v tomto klubu se snaží dobře
pracovat, hrají ,,bez brankáře“, tak se kluci
umějí rozehrát, nebojí se
hrát jeden na jednoho.
Sympatické je i to, že
právě v tomto věku je důležitá práce s míčem,
souboj jeden na jednoho
a ve Velké Polomi se trenéři snaží kluky vést tímto
směrem. Třetí skončil
Hlučín. Tento turnaj se
odehrál bez zranění, což
je důležité. Nebyly žádné
problémy, turnaj byl velmi
dobře zorganizován. Na

turnaji se odehrálo patnáct zápasů, každý
tým si zahrál pět zápasů systémem každý
s každým.
Ondřej Sikora (trenér opavské fotbalové školičky):
Turnaj probíhal velmi dobře po organizační
i herní stránce. Byl jsem velice spokojen s výkony družstva.
Turnaj vyhrála SFC Opava, 2. místo TJ Velká
Polom, 3. místo FC Hlučín. Ceny předali
Josef Bartoš a Martin Bitta (zástupce firmy
Spero.cz).
Výsledky zápasů:
TJ VP - FKSK Polanka
5:0
TJ VP - MŠK Žilina
3:1
TJ VP - SFC Opava
2:2
TJ VP - FC Hlučín
3:0
TJ VP - TJ Sokol Chvalíkovice
0:0
Sestava Velká Polom: Filipčík Jan, Filipčík
Tomáš, Šumný Samuel, Bitta Adam, Vojtášek
Matyáš, Šlof Filip, Hebelka Michal, Hebelka
Filip, Rozsypal Michal, Gelnar Lukáš.
Děkuji všem, kteří se na organizaci turnaje
podíleli, především firmě Spero.cz. Děkuji
hráčům za vzornou reprezentaci TJ Velká
Polom a rodičům za podporu v hledišti.
Peter Chalachan, trenér a organizátor
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NAŠE SOKOLOVNA MÁ NOVÉHO MAJITELE
Tímto titulkem nechci vyděsit všechny
sportovce, příznivce sportu ani ostatní
občany Velké Polomi, ale s ohledem na
četné dotazy z vašich řad jsem se rozhodl napsat pár řádků o současném
stavu objektu Sokolovny.
Cílem tohoto příspěvku je objasnit aktuální situaci ohledně majetkového vztahu tohoto – pro obec, sport a kulturu v naší obci
jistě důležitého – objektu, kterým SOKOLOVNA beze sporu určitě je.
Pro pochopení se musím krátce vrátit k
historii této stavby. Budova Sokolovny byla
postavena v tzv. „akci Z“ a v roce 1964, konkrétně 4. října, byla otevřena a slavnostně
předána tehdejšímu Sokolu do užívání, majitelem objektu byl stát. Od této doby budova
sloužila členům Sokola, ale i jiným společenským organizacím včetně obce k různým

akcím, jako např. sportovní akademie, členské
schůze, zábavy, plesy, oslavy významných výročí, kulturní vystoupení včetně provozování
kina
Krátce po revoluci, v roce 1989, byla nastolena otázka, zda bude Sokol v naší obci

vůbec pokračovat a za jakých podmínek. Po
dlouhých diskuzích a zvážení všech možných
rizik pro budoucí generace bylo nakonec rozhodnuto, že nástupnickou organizací po Sokolu bude Tělovýchovná Jednota Velká
Polom. Následovala celá řada nesmírně obtížných a dlouhých jednání, týkajících se především nástupnických a vlastnických vztahů
(včetně majetkoprávních vztahů k Sokolovně), která vyvrcholila v roce 2003. Tehdy
jsme budovu SOKOLOVNY definitivně dostali od zástupce státu - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních do
majetku naší TJ. Dostali jsme však do vínku
jednu podmínku, tzv. blokační podmínku, že
budovu Sokolovny nesmíme nikomu následujících deset let prodat a ani jinak předat.
Tato podmínka významně ovlivnila osud
této budovy v následujících letech. Výbor TJ
už v té době věděl, že do budoucna nebude
v jeho silách udržet stávajícími finančními
prostředky chod, údržbu a eventuální další
rozvoj této budovy. Proto se hledalo řešení,
které by v následujících letech umožnilo udržet tuto budovu pro potřeby sportovců i našich občanů. Za TJ jsme odmítli i některé velmi
lukrativní nabídky jednotlivců či obchodních
skupin na odprodej Sokolovny a „šli jsme jednotně“ za jediným dlouhodobým cílem, a tím
bylo zachování objektu pro obec. Řešení jsme
hledali spolu s vedením obce.
V roce 2007 Tělovýchovná Jednota uzavřela s vedením obce sérii smluv o budoucím
možném řešení situace ohledně Sokolovny.
Na základě těchto smluv jsme mohli i nadále
využívat některé prostory Sokolovny k zajiš-

tění potřeb sportovců a vedle našich finančních příspěvků a brigádnických aktivit mohla
i obec částečně financovat některé aktivity
pro zlepšování stavu objektu (výměna oken
na sále, broušení parket, oprava střechy, technická dokumentace revitalizace sportovního
areálu, stavba tribuny a zázemí pro sportovce
atd.) do doby ukončení blokační lhůty.
Dne 20. 8. 2013 tato blokační lhůta skončila a nic nebránilo tomu, abychom naplnili
smlouvy s obcí z roku 2007. Připravily se nové
smlouvy – Darovací smlouva a Smlouva o věcném břemeni – a tyto byly schváleny nejdříve
dne 9. 11. 2013 na Valné hromadě TJ a následně potom na zasedání Zastupitelstva obce
dne 18. 11. 2013. Tímto byl završen zdlouhavý
proces změny vlastníka objektu.
K 31. 12. 2013 bude mít SOKOLOVNA
nového vlastníka – Obec Velkou Polom.
Dovolte mi tlumočit názor všech členů
Výboru TJ, ostatních členů TJ (zatím nevím
o výjimce), ale i názory drtivé většiny ostatních občanů (se kterými jsem měl možnost
o tom diskutovat), že toto řešení je nejlepším možným s ohledem na budoucí možnosti využití SOKOLOVNY pro potřeby
všech občanů naší obce.
Zároveň jménem celého Výboru TJ děkuji všem za morální podporu a pomoc při řešení tohoto dlouhodobě „palčivého
problému“ a také se patří poděkovat vedení
obce včetně většiny zastupitelů za vstřícný
a korektní přístup.
Ing. Emil Chudoba,
předseda TJ Velká Polom

JSTE PRO ZALOŽENÍ SENIOR KLUBU VE VELKÉ POLOMI?
Vážení senioři, podle statistických údajů žije aktuálně v naší obci 252
mužů a 312 žen starších padesáti pěti let! To je obrovské množství lidí se
specifickými problémy a potřebami, především zdravotními a sociálními,
které rozhodně nejsou příjemné a o které by člověk stál. Ale je to také
obrovské množství přání, tužeb, vůle konečně si „užívat“ a v neposlední
řadě je to nepřeberný zdroj zkušeností. A nejlépe je čelit všem životním
traumatům či sdílet radosti mezi svými, tj. především v rodině a pak mezi
vrstevníky, kteří nejlépe chápou podstatu Vašich životních prožitků. Přesto se aktuálního života existujícího „klubu“ důchodců účastní pouze jednotlivci s periodickým středečním posezením, bez zájmu širší veřejnosti
a podpory obce. Ale buďme rádi i za to málo.
Tímto neuspokojivým stavem se, na můj popud, na svých posledních
zasedáních zabývala rada obce a rozhodla zahájit přípravné práce k založení sdružení občanů obce (nevládní nezisková organizace) pod pracovním názvem „Senior klub Velká Polom o.s.“, (o.s. - ohlášený spolek),
který by na pevných organizačních základech, atraktivní činností a s finanční a organizační podporou obce sdružoval seniory a vytvářel vhodné
podmínky pro jejich společenskou, kulturní, sportovní a sociální činnost
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v obci. Organizací zmíněných přípravných prací pak rada pověřila, jak
jinak, mou osobu.
Po této úvodní informaci a celkovém organizačním průzkumu bude
nutné připravit k široké diskusi stanovy klubu, prvotní rámec aktivit a rozpočet. To všechno bychom pak projednali a schválili společně na zakládající veřejné schůzi klubu. Tato schůze měla být pro Vás určitým
„vánočním dárkem“, ale kvůli pracovnímu náporu spojenému s koncem
roku nám spadne do „novoročních přání“ – i s ohledem na nový Občanský zákoník, který od 1. ledna 2014 zásadně mění podmínky založení a registrace občanských sdružení. Určitě ale budete o termínu
schůze včas informováni.
Pro všechny výše uvedené potřebné úkony potřebuji už také od Vás
aktivní přístup, a to vyplnění anketního lístku o Vašem postoji k této aktivitě. Vyplněný lístek, prosím odstřihněte a do 15. ledna 2014 doručte na obecní úřad, případně vhoďte do schránky u hlavního
vstupu na OÚ nebo ke mně domů (ul. 9. května 128).
S pozdravem Váš obecní zastupitel
Ing. Radim Holeček
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