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NÁŠ
Vážení a milí občané,
letní měsíce jsou časem prázdnin, dovolených a vůbec odlehčení od všech starostí
běžného života. Ráda bych se s Vámi podělila o nevšední zážitky z naší víkendové
akce z konce července.
Úžasná akce, přátelští lidé, skvělá atmosféra, vstřícnost, ochota, upřímnost, pohostinnost – toto byla stále se opakující slova
v autobuse cestou domů, když jsme se
v neděli 29. července vraceli z návštěvy slovenské obce Dlhá nad Oravou.
Ale hezky od počátku. Před několika lety
jsem dala naši obec Velkou Polom zaevidovat do databáze obcí, které mají zájem se
„družit“ v rámci projektu česko-slovenské
spolupráce.
V loňském roce jsme se potkali s vedením obce Dlhá nad Oravou – přijeli za námi,
aby věděli, do čeho jdou. Z původně plánované hodinové návštěvy se stalo celodenní
povídání – jak jinak, než o obecních záležitostech, o zkušenostech z přímé volby starostů na Slovensku, ale i o jiných tématech
a věcech, které obce naší velikosti denně

řeší. Padli jsme si do oka a začali připravovat setkání obou obcí.
A letos v sobotu 28. července 2012 jsme
vyrazili na Slovensko. Byly to dva mimořádně
hezké dny, a to nejen z pohledu počasí. Atmosféru i radost ze setkání velmi vtipně a výstižně popsal jeden z účastníků zájezdu – Ing.
Evžen Hofmann, kapelník naší country kapely
C&W OK BAND, které podomácku všichni
říkáme cvokband. Na Slovensku je Jirka
Vrbka přejmenoval na pákošband, což všichni
okamžitě akceptovali. Nebudu tedy duplicitně
popisovat něco, co si přečtete v jeho Zprávě
o česko-slovenské vzájemnosti (viz str. 5–7).
Cítili jsme se v Dlhé velmi dobře, všichni
se chovali jako vzorní hostitelé a skuteční
přátelé. Ani se nám nechtělo odjet.
Cestou domů autobusem jsem přemýšlela také nad tím, co mají naše obce
společného a co naopak je úplně jiné.
Velká Polom je trochu větší, máme téměř
2 000 obyvatel. Rozprostírá se na kopcovitém terénu, zatímco Dlhá nad Oravou
s 1300 obyvateli spočívá v krásném údolí
obklopeném horami. Když se k nám přijíždí

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL VE VELKÉ POLOMI
Již druhým rokem přivítáme v rámci Svatováclavského hudebního
festivalu v kostele sv. Václava koncert vážné hudby. Tentokrát se zaposloucháme do smyčců Talichova kvarteta, které nám přednese
skladby C. Debussyho, J. Turina a M. Ravela.
Koncert se koná v pondělí 15. října 2012 od 18:00 hodin.
Vstupné: obyčejné 150,- Kč, zlevněné 100,- Kč (senioři, studenti, ZTP).
Přijďte si poslechnout krásnou hudbu a odpočinout si od běžTomáš Martiník, člen rady obce
ných starostí.

od Ostravy, vyjíždí
se na kopec a
náhle máte před
sebou krásný pohled na jednu
stranu obce s dominantou kostela
sv. Václava a budovou kulturního
střediska jako na dlani. To je okamžik, kdy
nám srdce plesá, radujeme se, že se blížíme
k domovu. Obcí prochází státní silnice, po
které za 24 hodin projede okolo šestnácti
tisíc vozidel. Co se týče provozu na státní silnici, je Dlhá nad Oravou v tomto směru na
tom lépe. Naopak výhodou je, že to máme
kousek – přes kopeček – do Ostravy, kam
za prací a vzděláváním jezdí spousta našich
lidí. Zástavba u nás je ucelená, zatímco Dlhá
je skutečně dlouhá, úzká a protáhlá.
Přiznám se, že našim slovenským přátelům závidím jejich krásnou řeku Oravu,
která vytváří romantická zákoutí. Samozřejmě jsem si vědoma, že případné záplavy
mohou hodně zkomplikovat život v údolí žijícím občanům. Šíře a majestátnost řeky mě
ale uchvátila.
Pokračování na straně 2

S LAVNOSTI SV. VÁCLAVA
Římskokatolická farnost Velká Polom zve všechny na
oslavy pořádané k uctění sv. Václava, které se jako každoročně konají 28. září. Slavnosti budou zahájeny
ve 13:30 hodin slavnostní mší v kostele sv. Václava ve
Velké Polomi.
Poté budou oslavy pokračovat v areálu farní zahrady, kde
je připraveno pohoštění, hudba, atrakce pro děti i dospělé.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek z akce bude věnován na
opravy fary a farní zahrady.

Pokračování ze strany 1
A pak ty oravské kopce a hory kolem!
Domácí často místní krásu nevnímají. Pro
návštěvníky však hory mají obrovské kouzlo.
To je ten nejcitelnější rozdíl. Blízkost Ostravy
se u nás projevuje mimo jiné i znečištěným
ovzduším. Trápí nás smogové situace, i když
už to dávno není tak, jak ještě donedávna.
A tak to je se vším, nic není jen bílé nebo
černé, každá výhoda s sebou většinou nese
nějakou nevýhodu.
Odjížděli jsme a uvědomovali si čím dál
více, že Dlhá nad Oravou je obec krásná,
malebná, že v ní žijí slušní, skromní a pracovití lidé, a my všichni jsme rádi, že se naše
vzájemná spolupráce začala úspěšně rozvíjet. Příští rok plánujeme návštěvu slovenských přátel u nás ve Velké Polomi a na nás
bude, abychom jim oplatili pohostinnost

a vstřícnost, kterou jsme byli zahrnováni.
Těším se, že vy všichni budete mít možnost
poznat ty, jejichž přátelství si ceníme
a máme je rádi. Na stranách 5 až 11 vám
přiblížíme úžasnou atmosféru tohoto výletu.

listů (starých pánů, jak si říkají), protože sluníčko pálilo a zápas nebyl vůbec jednoduchý. Poděkování patří jim všem, kteří byli
ochotni přijet, i když nakonec ne všichni
měli možnost hrát.

Dovolte, abych i touto formou poděkovala všem, kteří reprezentovali naši obec –
divadelníkům, kterým se jako obvykle podařilo předvést své schopnosti. Pan starosta z Dlhé mi říkal: “Paní starostka, ale
veď vy ste vraveli, že prídu amatéri a prišli
profíci!“

Tomáš Lazecký zpestřil sportovní klání
zorganizováním zápasu v lukostřelbě (luky,
šípy i další výbavu dodal ze svého). Je to
disciplína, která zaujme na všech akcích
a všechny věkové kategorie. Děkuji i jemu.

Taktéž děkuji členům naší kapely C&W
OK BAND, kteří zvedli ze židlí davy přihlížejících a nakonec měli téměř problém své
vystoupení ukončit. I pan starosta zíral, jak
se jejich občané, o kterých tvrdí, že to jsou
spíše introverti, dostali do varu.

Pan starosta Ing. Kamas při loučení
v autobuse těsně před odjezdem řekl: “Jste
velmi dobrá parta a nasadili jste vysokou
laťku.” Ano, máme u nás spoustu šikovných,
ochotných a pohodových lidí, kteří neváhají
na úkor svého volna bavit jiné. Je třeba si
toho nesmírně vážit. A mi bylo ctí s touto
skupinou reprezentovat naši obec.

Skláním se před výkonem našich fotba-

Ludmila Bubeníková, starostka obce

I NFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Oznamovací povinnost

Žádáme Vás občany, abyste nezapomínali plnit oznamovací povinnost k místním
poplatkům (odpady, psi) – narození poplatníka, změna trvalého pobytu poplatníka, úmrtí poplatníka.
Při nesplnění této oznamovací povinnosti je obecní úřad – jakožto správce poplatku – povinen zahájit daňové řízení.
Výsledkem řízení je pak pokuta uložená
poplatníkovi, případně jeho zákonnému
Pavlína Mučková
zástupci.

P OZVÁNKA
KAŽDÝ

DEN MÁ
SVOJE DARY...

Český zahrádkářský svaz Velká Polom
pořádá výstavu ovoce a zeleniny,
která bude prezentována v Kulturním
středisku obce Velká Polom v sobotu
6. října 2012 od 14 do 17 hodin a
v neděli 7. října 2012 od 10 do 17 hod.
Výstava bude doplněna o nové odrůdy
ovoce, okrasné květiny, včelařský koutek
a dětskou kresbu na téma barvy podzimu. Přijďte si obohatit svůj víkend.
Antonín Köhler, Z O ČZS Velká Polom

Zákaz parkování vozidel

na chodnících a komunikacích v obci

Nešvarem v naší obci je parkování vozidel na
chodnících a komunikacích. Chodníky byly vybudovány pro bezpečnost občanů a ne jako odstavná
plocha vozidel. Nejvíce neutěšený stav zaznamenáváme v ulicích 9. května a Slunečná. Blíží se opět
zimní období a s ním i odhrnování sněhové nadílky
z komunikací. Zaparkovaná vozidla na komunikacích brání průjezdu techniky, těžko pak lze zajistit
obslužnost. Žádáme občany, aby svá vozidla neodstavovali na veřejných komunikacích.
Stále se opakující neukázněnost občanů vede
k rozhodnutí požádat o kontrolu tohoto nešvaru
Policii ČR, což se neobejde bez ukládání pokut.
Tomáš Lazecký, místostarosta obce

MOŠTOVÁNÍ
Sdělujeme zájemcům o moštování ovoce, že
od úterý 11. září 2012 zahajujeme sezónu
– opět v moštárně v Domě zahrádkářů.

Moštovací dny jsou úterky, čtvrtky
a soboty od 13 do 18 hodin.
Změna provozní doby vyhrazena
podle množství ovoce.

Moštování lze domluvit individuálně

telefonicky – 606 455 107.
Ceník: 1kg jablek – moštování 3 Kč
1kg ovoce – drcení na ovocný kvas 2 Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zpracujte si Vaše jablka u nás na kvalitní
mošt za nízkou cenu a bez čekání.
Zahrádkáři Velká Polom

Nestátní zdravotnické
zařízení
Rehamed
Bc. Petra Kutálková
Hrabyně 211, 747 67 Hrabyně 3
Po – Pá
So

Ordinační hodiny
6.00 - 7.00 15.30 - 18.00
7.00 - 9.00

Objednávky na tel. č. 728 582 226,
příp. e-mailem: rehamed1@email.cz

Lékárna Hrabyně
Mgr. Jana Vacková
budova ÚSP Hrabyně,
Hrabyně 3/202, 747 67
Tel: 553 775 291
e-mail:lekarnahrabyne@seznam.cz
Provozní doba
Po 8:00 - 15:30
Út
8:00 - 15:30
St
8:00 - 15:30
Čt
8:00 - 15:30
Pá 8:00 - 15:30
So zavřeno
Ne zavřeno
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PODĚKOVÁNÍ

Obecní úřad Velká Polom děkuje touto cestou občanům za vstřícný
přístup k platbám místních poplatků (místní poplatek za psy, místní
poplatek za „odpady“). K 31.8.2012 zůstalo jen nepatrné množství
dlužníků. Váš přístup šetří finanční prostředky obce, které tak mohou
být použity účelnějším způsobem než na vymáhání nedoplatků.

Informace
pro občany

ZMĚNA REŽIMU VÝVOZU STAVEBNÍCH
ODPADŮ A ZEMINY NA REKULTIVAČNÍ SBĚR SEPAROVANÝCH ODPADŮ V OBCI
Velká Polom patří k obcím, kde separace odpadů se stala dobrým
STAVBU „PÍSKOVÉ DOLY“
V souvislosti se stavem rekultivační stavby a neukázněností občanů
obce rozhodla Rada obce Velká Polom o změně režimu vývozu stavebních odpadů a zeminy na rekultivační stavbu „Pískové doly“ (obecní
skládka). Vývoz odpadového materiálu je možný pouze v období duben
až říjen, a to každou lichou středu v době od 15:00 do 17:00 hodin, kdy
uložení odpadů bude prováděno pod dohledem zaměstnance obce.
Současně platí množství max. 15 m3 odpadu na nemovitost.

PLATNOST OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
– BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ!

Upozorňujeme občany, že nadále je v platnosti obecně
závazná vyhláška 1/2009 – regulace hluku a rušení nočního
klidu, kdy „Každý je povinen zdržet se o nedělích, v Pondělí
velikonoční, dne 24.12., 25.12. a 26.12. (svátky vánoční)
v době od 00.00 hodin do 24.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním strojů a přístrojů vymezených v čl. 2 ustanovení bodu 3 až 8 této vyhlášky“ (čl. 3 ust. 2 vyhlášky).
Rovněž je vymezena doba nočního klidu, a to od 22:00
hodin do 6:00 hodin. Výjimka je udělována pouze akcím
obecním, které mají charakter kulturně společenský a jsou
pořádány pro občany obce buď samotnou obcí nebo prostřednictvím jejích složek. Porušení této vyhlášky mohou
občané ohlásit na telefonní lince 158.

Z PRÁVY ZE ŠKOLY
Prázdniny skončily. Ve škole bylo vše připraveno
na nový školní rok 2012/2013. MŠ ve Velké Polomi
bude navštěvovat rekordních 112 dětí, což bude
možné díky navýšené kapacitě školky a otevření nového oddělení v MŠ Pastelka. Do MŠ v Horní Lhotě
bude chodit 24 dětí. V ZŠ jsme přivítali 38 žáků do
dvou prvních tříd, 15 žáků do nové šesté třídy a celkově bude ve škole asi 290 žáků. Máme zde i nové
paní učitelky a nepedagogické zaměstnance.
Kromě předškolního a základního vzdělávání chceme dětem
a žákům opět nabídnout i zajímavé využití jejich volného času. Jedná
se o tradiční kroužky i o novinky připravované letos poprvé – anglická
konverzace s rodilým mluvčím, volejbalový kroužek pro žáky 1. stupně, hodiny zdravotního tělocviku, taneční kroužek a další.
Nabídneme také volnočasové aktivity pro dospělé. Od října to
bude anglická konverzace s rodilým mluvčím, na podzim připravujeme kurz keramiky aj.
Podrobnosti a aktuální informace budou průběžně zveřejňovány
na www stránkách školy (www.zsvelkapolom.cz).
A protože konec prázdnin je ve škole něco jako malý Silvestr, přejeme dětem v MŠ, žákům ZŠ a jejich rodičům, pedagogům i dalším
zaměstnancům školy, našim spolupracovníkům i zákazníkům
mnoho příjemných zážitků v novém školním roce.
Tomáš Olivka, ředitel školy

zvykem. Svědčí o tom i výše odměny, kterou získáváme do rozpočtu
obce. K separaci odpadů slouží velké kontejnerové nádoby, které
jsou v obci umístěny v devíti „hnízdech“ (modrá=papír, zelená=sklo,
žlutá=plasty+tetrapack+konzervy). Dále je možné odkládat drobné
elektrospotřebiče, zářivky, úsporné žárovky a prázdné náplně do tiskáren do samostatných nádob v budově obecního úřadu. Novou službou pro občany bude možnost odkládat i velké zářivky, a to do
nádoby umístěné rovněž v budově obecního úřadu.
Současně žádáme občany, aby v hnízdech neukládali odpady,
které tam nepatří – nábytek, komunální odpad, železo apod. Hezké
prostředí si vytváříme sami!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V souvislosti se zavedením základních registrů (zákon č.
111/2009 Sb.) a změnou postupů v hlášení změn pro evidenci obyvatel na katastrech obcí přistupuje Obecní úřad Velká Polom 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, případně 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.
Pavlína Mučková

Projekt Edison
V letošním školním roce navštíví naši školu v rámci projektu „Edison“ sedm stážistů ze zahraničí – z Indie, Kolumbie, Turecka, Číny,
Ruska, Egypta a Maďarska. Všichni jsou studenty vysokých škol
a jejich cílem je představit našim žákům svoji zemi – její populaci,
náboženství, kulturu, politickou situaci apod., a to formou „Global
village“ („stánků“). V nich vystaví tradiční věci svojí země – jídlo, hrací
nástroje, oblečení, tradiční dekorace a mnohé jiné. V naší škole
budou působit dva dny – 24. a 25. září 2012. Další dva dny se představí v základní škole v Ostravě - Krásném Poli. Celá akce bude probíhat v rámci projektových dnů a výsledky budou ve škole vystaveny
po celý školní rok. O průběhu projektu budeme rovněž informovat
na webových stránkách naší školy.
Tomáš Olivka, ředitel ZŠ a M Š Velká Polom

G ERMAN CLUB
V letošním roce bude v naší škole probíhat
KURZ NĚMECKÉ KONVERZACE.
Kurz povede rodilá mluvčí Nina Hartmann a je určen
pro dospělé - mírné začátečníky. Začínáme v polovině
října a konec je naplánován na polovinu ledna.
Zájemci, hlaste se u J. Skiby, zástupce ředitele
– tel. 553 770 221.
Všichni jsou srdečně zváni!
Tomáš Olivka, ředitel ZŠ a MŠ Velká Polom
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JAK NÁS VIDĚLI NAŠI SLOVENŠTÍ PŘÁTELÉ
vyššie spomenutej agentúry, pána Františka
Jedináka, s ktorým sme boli aj na prvej
návšteve vo Vašej obci. A práve jeho slová
sa stali skutočnosťou pri príprave nášho podujatia, do ktorej sa Vaša pani starostka
s celým pracovným kolektívom aktívne zapojila.
Najprv sme plánovali večerné divadelné
predstavenie, v ktorom by účinkovali ochotníci z Velkej Polomi. Neskôr k tomu pribudol
aj priateľský futbalový zápas „starých
pánov“, ktorý bol následne, po potvrdení
účasti mužstva nášho poľského partnera,
premenovaný na medzinárodný turnaj starých pánov. Ďalším príjemným momentom
bola ponuka pána Ing. Tomáša Lazeckého
o prezentáciu lukostreľby a aj zorganizovanie turnaja na obecných slávnostiach, ktorá
v našej obci nie je rozšíreným športom. Následná mailová a telefonická komunikácia,
vzájomné návštevy „pracovných tímov“, ale
hlavne ochota a zanietenosť na oboch stranách mali za následok perfektný scenár
slávností.
Vážená pani starostka, predstavitelia
obce Velká Polom, členovia divadelného súboru Velkopolomské hvězdy, členovia
country kapely C&W OK BAND, futbalisti
a lukostrelci, čitatelia Bumerangu, posledný
júlový víkend v Dlhej nad Oravou patril
obecným slávnostiam pod Ostrým vrchom,
ktoré organizujeme už šiesty krát. V prvých
rokoch to bolo folklórne nedeľné popoludnie, kedy sa na pódiu predstavili členovia
oravských folklórnych skupín a súborov, ale
aj hostia z iných regiónov Slovenska. Pred
dvoma rokmi sme naše podujatie prvýkrát
začali v sobotu večerným programom
a čaro noci i svetiel umocnilo atmosféru
a divácky zážitok bol silnejší.
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Obecné dni v našej obci sú za nami a ja
môžem s istotou potvrdiť, že boli lepšie ako
pripravený scenár. Priateľská atmosféra
počas futbalových a lukostreleckých súťaží
zvíťazila, takže víťazmi sa stali všetci prítomní, či reprezentanti alebo fanúšikovia,
bez ohľadu na konečné umiestnenie tímov.
Dobrá nálada, ktorú ste priniesli spoza hraníc, sa postupne rozniesla aj medzi ostatných návštevníkov a herci večerného
divadelného predstavenia Charleyho teta jej
úroveň svojím hereckým výkonom
ešte navýšili. Už počas divadelného
predstavenia som dostal rôzne
otázky: „Kde sa ti podarilo získať takýchto umelcov?“ alebo „Kde je tá
Velká Polom?“. Svedčia o tom, že návštevníci boli milo prekvapení a začali
sa zaujímať o našu partnerskú obec.
Nedá mi nespomenúť aj pochvaly. „Takýmto vystúpením naše slávnosti stúpajú na kvalite.“ Toto bola reakcia
nášho občana a mňa takáto pochvala
hriala pri srdci. A to sme ešte neboli
na konci sobotňajšieho programu...

O tohtoročnom podujatí sme začali uvažovať už vlani v auguste, a to aj v súvislosti
s vtedy vyhlásenou výzvou na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci cezhraničného partnerstva medzi
českými a slovenskými obcami. Vďaka
agentúre pre regionálny rozvoj SEVER
v Dolnom Kubíne sme našli partnerskú
obec Velká Polom, ktorej predstavitelia boli
ochotní participovať na našom zámere, ktorým bolo usporiadanie tohtoročných obecných slávností v našej obci. A aj napriek
tomu, že sme s podaným projektom neboli
úspešní, veľké poďakovanie patrí starostke
pani Ing. Ludmile Bubeníkovej a všetkým
zamestnancom Vášho obecného úradu vo
Veľkej Polomi, ktorí pomáhali pri administratívnej príprave projektu.

Večer patril voľnej zábave, o ktorú
sa postarali členovia country kapely
C&W OK BAND na pódiu a pod pódiom medzinárodné zoskupenie tancujúcich zo Slovenska, z Čiech
a Poľska. Tanec, občerstvenie a priateľské rozhovory trvali dlho do noci,
čím sme ukončili krásny prvý deň
slávností.

„O partnerstvách a spolupráci nestačí
iba rozprávať, treba pre to niečo aj skutočne, reálne urobiť.“ Toto sú slová riaditeľa

Nedeľný program po svätej omši
patril prezentácii tradičnej ľudovej kultúry Oravy, v ktorom sa predstavili det-

ské folklórne skupiny, ľudové hudby a spevácke skupiny dospelých. Hosťom podujatia
boli folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša a country skupina Kredenc z Nižnej. Lukostreľba, ochutnávka miestnych špecialít,
tvorivé dielne našich detí, detské atrakcie
a jazda na koni patrili k sprievodným podujatiam našich slávností.
Podujatie skončilo a všetci sme sa vrátili
späť do zabehnutých životov. Ale už je to iné,
sme o čosi bohatší a skúsenejší. Keď som
sa pred nedávnom začítal do ostatného
čísla Bumerangu, našiel som tam známe
tváre. Tváre priateľov, ktorí nám pomohli pripraviť krásny priebeh našich slávností. Som
skutočne rád, že sme pri hľadaní cezhraničného partnera prišli do Velkej Polomi.
Už teraz sa teším na ďalšie rôznorodé spoločné aktivity, lebo s toľkými dobrými ľuďmi
na oboch stranách je príjemné konať. Za pár
týždňov si pripomenieme dvadsiate výročie,
ako naše národy rozdelila štátna hranica.
Záleží len na nás, na našom priateľstve a na
našom chcení, aká bude tá hranica viditeľná.
Ďakujem celému akčnému kolektívu
z Velké Polomi pod vedením vzácnej pani
starostky Ing. Ludmily Bubeníkovej za aktívnu podporu VI. obecných slávností pod
Ostrým vrchom Vašou všestrannou účasťou.
Zanechali ste u nás významnú stopu.
Ďakujeme.
Prajem mnoho krásnych dní
Ing. Ján Kamas,
starosta obce Dlhá nad Oravou

Zpráva o stavu československé vzájemnosti 2012
Jsou věci, o kterých se dočtete
všude, jsou věci, o kterých se nedočtete nikde, a většinou jsou věci,
o kterých se dočtete, ale nemusíte
jim věřit. Pak nezbývá, než tam
zajet a skutečný stav zjistit.
My, členové jediné a nejstarší velkopolomské country western skupiny C&W OK BAND,
jsme se 28. července 2012 náhle ocitli, vlečeni během událostí, v autobuse, který směřoval na východ od Velké Polomi a dokonce
na východ od Hrčavy, nejzazší to výspy naší
domoviny. Kdyby nám před lety někdo řekl,
že tam za Hrčavou bude cizina, nikdo by
tomu neuvěřil, ale běh dějin nelze zastavit.
Nebyli jsme v tom autobuse sami. Byli
tam také členové divadelního souboru Velkopolomské hvězdy, byli tam fotbalisté, byli
tam čelní představitelé naší obce a řidič pan
Tomáš. Voleným zástupcům a panu Tomášovi
jsme svěřili své životy a cítili jsme se bezpečně, přestože jsme později projížděli přes
Těrchovou, kde se právě konaly Jánošíkovské slavnosti. Když slyšel pan Tomáš výzvy
k zastavení, šlápl naopak na plyn, protože
kde je napsáno, že se tam už zboj, třeba jako
koníček, neprovozuje. Tradice jsou tradice
a zejména během svátků by se měly dodržovat.
Zakrátko jsme spatřili ceduli, která hlásala,
že jsme v cíli naší cesty – v Dlhé nad Oravou.
S rozpačitými pohledy jsme vystoupili z autobusu. Červený koberec nikde, pionýři mávající českými a slovenskými vlajkami nikde,

očekávané davy paparazziů nikde. Byli jsme
sami, venku z autobusu, sami v cizině. Po
chvíli si nás našel pan starosta a byli jsme
rozděleni do ubytovacích prostor. Přivítání
v ubytovně bylo příjemné, dokonce nám dala
slečna Lenka svůj telefon (který musím co
nejdříve vymazat ze seznamu, jinak to nevysvětlím). Brzy se ukázalo, jak to bylo prozíravé. To bylo zanedlouho, když se objevila
naše posila, basista Jirka, který přijel z dovolené z Polska, aby tvrdil muziku. Jak je to
snadné domluvit ubytování v době mobilních
telefonů, když znáte číslo!

FOTBALOVÉ KLÁNÍ

Nicméně čas běžel a nastala doba soutěží.
Jako první byl rozpoután trojboj ve fotbale
mezi zástupci Polska, Slovenska a Česka.
První zápas proběhl mezi Českem a Polskem. Pod velkopolomským praporem nastoupila na tribunu zřejmě celá naše výprava
(mimo ty, kteří nás reprezentovali), druhou
polovinu tribuny obsadili, zdaleka ne tak početní, polští rowdies, skládající se převážně
z manželek a dětí hráčů. Takže uznáte, že nemělo vůbec cenu domlouvat bitku po zápase.
Poláci přišli s tajnou zbraní, s níž nakonec
turnaj opravdu vyhráli, a tou bylo mládí reprezentace. Naši borci se snažili, třeba takový Pepa v bráně si vysloužil mnohokrát
potlesk a skandování. Tolik mexických vln
místní hřiště ještě nezažilo a podle reakcí
místních by v životě neuvěřili tomu, jak málo
lidí na mexickou vlnu stačí. A to nebyly jen
tak ledajaké vlny, to byla přímo tsunami. Ale

bez ohledu na to zápas nedopadl tak, jak bychom si přáli, a prohráli jsme.
Druhý zápas hrálo Polsko se Slovenskem.
Zápas dopadl ve prospěch Polska s ještě
dramatičtějším rozdílem nežli první utkání
a vítěz byl jasný. Bylo ale pro nás všechny záhadou, proč je u hřiště tak málo místních občanů. Zatímco naše výprava byla impozantní
a polská účast byla jen o trochu slabší,
z místních se na zápas dívalo jen pár lidí
z protější strany hřiště, proti naší tribuně. Už
jsme si s divadelníky říkali něco v tom smyslu,
že nejspíš večer na představení nikdo nepřijde, takže si uděláme pěknou zkoušku. (Naše
skupina se jen tak nedostane na velké pódium a i když po zkušenosti z Pusté Polomi
víme, že ani velké pódium s profesionální
aparaturou nezaručuje, že si zahrajeme
dobře, vždy je šance na dobrý výsledek.)
Dobře dopadlo utkání mezi Velkou Polomí
a Dlhou nad Oravou. Naši fotbalisté ze sebe
vydali všechno a vyhráli. Velká Polom obsadila skvělé druhé místo. Možná tomu trochu
pomohly i ty naše mexické vlny.

LUKY A ŠÍPY

Na vedlejší části hřiště probíhal jiný souboj. To byla zase naše tajná zbraň. Nic naplat, v lukostřelbě jsme neměli konkurenci.
Naši reprezentanti vyhráli, co se dalo, a nakonec získali putovní pohár. Tedy, slovenská
strana by chtěla, aby byl putovní. Naši borci
jsou ale odhodláni ho získat natrvalo.
Pokračování na straně 6

…a jedeme … přivítání a pokyny na cestu …

… chvíle před odjezdem …

… Oravský hrad na stráži …
… pan starosta obce organizuje rozmístění naší „expedice“ …

místo určení – Dlhá nad Oravou …. vystupovat
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HVĚZDY A TETA
Pokračování ze strany 5

Večer se blížil a s ním se blížilo i vystoupení Velkopolomských hvězd. Před představením byste neřekli, že to jsou hvězdy. Totiž,
žádné hvězdné manýry se nedostavily.
Sami, vlastníma rukama, postavili kulisy
– vytvořili na pódiu útulný anglický pokoj
včetně fíkusu. Tedy, my jsme jim trochu pomohli, protože bychom s nimi jinak nevydrželi. Pořadatelé postavili řady lavic, jak se
nám zdálo, ve zbytečně předimenzovaném počtu.
A najednou začali lidé přicházet.
Starostové družebních obcí, tedy
hlavně naše paní starostka, oficiálně
zahájili akci. Nevíme, proč místní lidi

přes den téměř nikde nebylo vidět, ale na divadlo přišli. Divadelníci byli rádi a já jsem se
začal bát. Pak najednou byly všechny lavice
obsazené a stálo se i za nimi.
Divadlo začalo. Je nošením dříví do lesa
popisovat, jak

bylo představení skvělé. Myslím, že ti, kteří
čtou Bumerang, to vědí a vědí, že Velkopolomské hvězdy jsou dobře zavedená značka.
Nejprve měli herci jasnou přízeň jenom nás,
kteří jsme přišli s nimi, ale během několika
okamžiků si získali celé publikum a bylo až neskutečné, jak publikum reagovalo a nechalo
se unášet hrou Charleyova teta v provedení
našeho souboru. Bylo to naprosto skvělé, přes
rámus od kolotočářů, kteří nás obšťastňovali
svou přítomností po celou dobu produkce.
Já jsem se začal třást po těle.

… místo našeho ubytování …

To, že divadelníci dokázali upoutat
všechny přítomné, zatáhnout je do
děje a nechat je ten děj prožívat
s nimi, jsem čekal, ale že nasadí tak
vysokou laťku, to jsem netušil. Potom
se spoléhejte na kamarády…

… nezbytné doplňky …

… někteří z nás si s sebou vzali i polici, přece
nebudou reprezentovat obec „pokrčení“ …

… kolem nás byla taková nádhera …
… tribuna nachystána …
za chvíli přijdou mexické vlny …

… stěhování kulis do hasičské zbrojnice …

… naši fotbalisti …
… první zápas: naši „staří páni“ s mužstvem
Polska … (naše prohra 1:5)

… „staří páni“ Dlhé nad Oravou …

… třetí zápas: Velká Polom
v. Dlhá nad Oravou …
(vyhráli jsme 5:2)
…česko – slovenská vzájemnost poprvé …
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… předávání cen
připraveno …

… hodně štěstí,
nejvíce ho měli
naši …

… následovala lukostřelba,
zkouška luků představiteli obce …

… česko-slovenská vzájemnost podruhé …

… herci postavili kulisy pod
širým nebem
a představení
může začít …

… skvělé publikum, skvělé představení …

… Charleyova
teta v plném
proudu …

… závěrečná „děkovačka“ …

… naši „Cvoci“ navázali a skvělá
atmosféra pokračovala …

… česko-slovenská vzájemnost potřetí …

… setkání
představitelů
obcí na místním úřadě,
přivítání
panem starostou …

… nedělní slavnostní
mše v místním krásném
kostele sv. Ladislava …
… Dlhá je
skutečně
dĺhá
(územní
plán
obce) …

CVOCI

Myslím, že ostatní cvokové, jak si tak
něžně říkáme, to tak necítili, ale já jsem měl
oprávněné obavy. Na pozvánce bylo napsáno,
že bude koncert. Koncert však není náš případ. Dovedeme zahrát k tanci, ale přeci jen
od koncertu se většinou čeká určitá akademická přesnost, andělsky čisté zpěvy, precizně hrané tóny a všechny další atributy,
které nám scházejí. Chvíli trvalo, než jsme po
zrušení divadelního anglického pokoje postavili a téměř i ozvučili aparaturu. Lidé se ale
nerozcházeli, spořádaně seděli a čekali, že po
Velkopolomských hvězdách přijde druhý zázrak. Vůbec jim nedošlo, že to je jako vyhrát
ve sportce dvakrát po sobě první cenu. Pravděpodobnost rovna nule. Roztřeseným hlasem jsem pozval diváky na parket, aby
neseděli a šli tančit. Nenásledovala žádná reakce. Publikum jsme špatně viděli, protože
proti nám byly namířeny dvě baterie reflektorů, takže jsme měli pořád dojem, že na nás
jede z každé strany autobus. Přesto jsme po
chvíli zjistili, že ty stíny, které se pohybují po

… odpolední folklórní program (košíky dobrůtek a pohostinnost hostitelů neznaly mezí) …
parketu, jsou naši divadelníci a fotbalisti, kteří
nás přišli zachránit jako Blaničtí rytíři ve chvíli
nejhorší. Za chvíli zvedli z lavic i místní návštěvníky. My jsme si dodali odvahy, zvukaři
byli skvělí, takže jsme se dobře slyšeli,
a všichni jsme se nakonec shodli na tom, že
to byl skvělý večer, který jsme po sbalení aparatury dovršili akustickým vystoupením.

FOLKLÓR

Druhý den začal snídaní, po které následovala mše, které se zúčastnili ti z nás, kteří
se včas vydali do zaplněného kostela. Zde
také naše soubory obdržely pamětní listy.
Pak následovala vlastní folklorní slavnost
„Pod Ostrým vrchom“ svým šestým ročníkem.
Vystoupila spousta kapel a tanečních skupin
z okolí, prodávaly se kolotočářské cetky, ale
také výborné místní speciality. Když nás obsluhovala místní mladá servírka, která se den
předem zúčastnila večerních produkcí, zeptala se: „A čo si dáte vy, ujo?“ Zarazilo nás to.
Ale bylo to naprosto úžasné, nevyžádané

… foto před odjezdem …
a neočekávané. Já jsem si uvědomil, že už
víme, co jsme chtěli vědět – za Hrčavou není
cizina. Je tam země, která je s naší zemí unikátně propojena společným osudem a historií a naše vzájemnost žije. Naše paní starostka
v proslovu před divadelním představením prvního dne řekla, že naše země jsou propojeny
společným jazykem a pak se opravila s tím,
že jsou to dva velice blízké jazyky. V podstatě
je to obojí pravda. Našli jsme společný jazyk
a navzájem si rozumíme, přestože mluvíme jinými, velmi blízkými řečmi. Važme si toho,
snad světového unikátu, kdy vedle sebe žijí
po celou historii blízké národy ve shodě.
Věřím, že příští rok při opětovném setkání
u nás budeme umět slovenskou pohostinnost
Evžen Hofmann, účastník zájezdu
oplatit.

… za rok na shledanou ve Velké Polomi …
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Jaké byly VI. obecní slavnosti pod Ostrým vrchom
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28. a 29. července 2012 v Dlhé nad Oravou...
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Otevíráme hasičský dům
Vážení spoluobčané,
v červnu dostali velkopolomští
hasiči do užívání opravenou budovu v ulici Opavské, vedle obecního úřadu, které se začalo říkat
hasičský dům.
Je to pro nás, dobrovolné hasiče, velká událost, protože máme po dlouhé době krásnou
klubovnu jak pro mladé hasiče, tak pro nás dospělé. V klubovně máme také společenskou
místnost s kuchyňkou, kterou budeme využívat pro schůze našeho sboru, okrsku, ale i při
jiných příležitostech, třeba při menších oslavách. Během prázdnin jsme objekt vybavili nábytkem, vyměnili a natřeli dveře a provedli
mnoho dalších dokončovacích úprav.
Rádi bychom, abyste i vy měli možnost
prohlédnout si celý zrekonstruovaný dům.
Přijměte proto naše pozvání na slavnostní
otevření, které se bude konat v sobotu
29. září 2012 v 15:00 hodin.
Zveme hlavně všechny děti, aby se podívaly
na novou klubovnu, kterou naši vedoucí mládeže moc pěkně upravili. Věří, že se do jejich
kroužků přihlásí co nejvíc mladých hasičů.
Při otevření klubovny budete moci nahlédnout i do hasičské zbrojnice, kde bude
připraveno naše nově nastříkané zásahové
vozidlo CAS 25.

„NOVÁ“

Slavnostní otevření

HASIČSKÉHO DOMU
Za tento hasičský dům děkujeme nejen
paní starostce Ludmile Bubeníkové a místostarostovi panu Tomáši Lazeckému, ale
také celému zastupitelstvu obce a samozřejmě také všem dobrovolným hasičům, bez
jejichž práce bychom nemohli takový objekt
Zdeněk Hahn, starosta SD H
udržovat.

ČERVENÁ CISTERNA

Jak jste jistě mnozí postřehli, došlo v naší jednotce sboru dobrovolných hasičů k personální změně. Novým velitelem se na jaře letošního
roku stal Lukáš Honajzer. Vystřídal tak ve funkci dlouholetého velitele
Jiřího Vandlíčka, který se nyní stal jeho zástupcem.
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dne 29. 9. 2012 od 15:00 hodin
Opavská 162, Velká Polom
(vedle Obecního úřadu)
Srdečně vás zve výbor
Sboru dobrovolných hasičů
Velká Polom.

Hlavním úkolem letošního roku byla
změna kabátu hasičské cisterny. Protože
předpisy nařizují, že všechny hasičské vozy
musí mít předepsanou úpravu, byl nutný
nástřik původně zelené cisterny na červeno-bílou barvu. Výsledek si můžete prohlédnout na fotografii. Po návratu z lakovny
museli hasiči vůz dovybavit vším, co z něj
před nástřikem sundali. A jak už to tak
bývá, vypukl v naší obci rozměrný požár
stodoly v objektu bývalého JZD a auto nebylo stále zprovozněno. Díky společnému
úsilí všech členů výjezdové jednotky se nakonec vozidlo podařilo během pár hodin do
provozu uvést a mohlo tak být „pokřtěno“
prvním zásahem. Mnoho občanů se po požáru chodilo ptát, cože se to stalo, že naši
hasiči u tak závažného zásahu chyběli –
neviděli totiž starého „Žabáka“. Ale přitom
naši hasiči v akci byli a společnými silami
s ostatními sbory se jim podařilo oheň dostat pod kontrolu. A jsou připraveni pomoci
u všech dalších akcí…
Děkujeme celému vedení obce za podporu a těšíme se, že budeme auto moci občanům předvést při otevírání nové klubovny.
Lukáš Honajzer,
JSD HO Velká Polom

Ať si každý poslouchá, co chce
Když byl ještě malým klukem, chtěl
se stát veterinářem. Dnes v jeho sedmnácti letech je ale všechno jinak.
Studuje strojařinu. Jak sám dodává:
„Řekl jsem si, že k tomu – být veterinářem – nemám až tak dobrý vztah,
a šel jsem na něco jiného. Strojařinu
jsem si vybral proto, že ji dělali oba
mí dědové a brácha studuje podobný
obor.“
Během úvah o tom, že bude veterinářem,
by ho asi jen těžko napadlo, že se v budoucnu bude věnovat i něčemu, co se zvířaty
nemá mnoho společného. Jiří Kadula je dnes
členem cimbálového souboru při Základní
umělecké škole Háj ve Slezsku, pilným studentem hry na housle. Folklór obecně se mu
stal velkým koníčkem. Je to poměrně překvapivé, protože na Ostravsku se zrovna
tento druh zábavy mezi mladými moc nenosí.
Ke hře na housle se podle jeho příběhu
dostal doslova jako „slepý k houslím“. Jednou,
když hledal doma na půdě hračky po svém
otci, se bouchl do trámu. Když se pak otočil,
uviděl na trámu ležet housle po svém dědovi,
které tam nikdy předtím neviděl. Zapomněl
na všechny hračky a housle si odnesl dolů.
Byly na nich jen dvě struny, na které se mu
podařilo neuměle vyloudit zvuk, ale nadšeně
oznámil své matce, že na ně bude hrát. Moc
mu nevěřila. Myslela si, že ho to brzy přejde,
ale muzicírování ho drží dodnes.
K jeho působení v cimbálové muzice
vedla také shoda náhod, která se odehrála
v roce 2005. „V Háji byla větší cimbálovka,
která měla koncert. Chtěli do něj vsunout
program mladých lidí. Jen tak narychlo poskládali houslisty, jednoho cimbalistu a basistu z Háje. Já jsem dostal roli druhých houslí,
kterou mám dodnes,“ vzpomíná na své krkolomné začátky. „Nikdo z nás to moc neuměl.
Protože šlo o vánoční koncert, odehráli jsme
jen jednu koledu – Pásli ovce Valaši. Měli
jsme naučenou melodii a dohromady jsme to
dali až na místě. Potom už začaly být každý
týden zkoušky.“ Dnes jsou v souboru mladí
lidé různého věku. Nejstaršímu je osmnáct a
nejmladšímu jedenáct let. Celá muzika má
asi jedenáct členů a je přidružená pod obec
Háj ve Slezsku, která díky ní získala prestiž a

částečně dotuje její činnost. Členové muziky nehrají jen na festivalech a
soutěžích, ale jsou najímáni
i na různé oslavy, svatby a
akce okolních obcí.
Jirka přiznává, že folklór,
který zná ze své muziky a
okolních souborů, a folklór
třeba na Hané nebo
obecně na jihu Moravy, se
dost liší. „Na Hané mají určitě bohatší folklór. I co se
týče hudby, na Moravě jsou
jiné styly. U nás se hraje
především polka, starodávný slezský duvaj a
slezské vrtky. Navíc se ještě hraje valčík.
Kdežto na Moravě si osvojili třeba slovenský
a maďarský čardáš a udělali si i své tance.“
Jirka se v jednotlivých druzích písní vyzná,
takže se pustil i do podrobností: „Příkladem
moravského tance je verbuňk, který teď dostal ochrannou známku UNESCO. Moravané
hrají rychlejší písničky a také pomalé a táhlé.
To je třeba Vínečko bílé, které je spíše ke
zpěvu. Samozřejmě něco převzali i od nás.“
Základní rozdíl je i ve vzhledu krojů. „Tím,
že se nacházíme ve Slezsku, což nikdy nebyl
příliš bohatý kraj, tak je kroj snad nejlacinější.
Náš opavský kroj se skládá z bílé košile
s dlouhými rukávy, modrých kalhot a červené
vesty. Podstatnou součástí jsou čižmy, což
jsou prakticky holinky.“ Kdo by se domníval,
že alespoň děvčata jsou bohatě „vyšňořena“,
mohl by se hrubě splést. „Holky mají jednu
sukni a na tom zástěru s motivy. Na košili,
přesněji na výstřihu košile a rukávech, mají
vázání. Oproti tomu sousední Haná má kroje,
které mají mnoho vrstev a jsou hodně zdobené.“
Když Jirka vyprávěl o jednotlivých festivalech, hýřil zážitky. Jeho muzika se účastní
nejrůznějších soutěží a festivalů po celé
České republice. Dokonce byli i na Slovensku v obci Liptovské Sliače, která je družební
obcí Háje ve Slezsku. Asi největším zážitkem
odtud je závěrečná jízda vesnicí na vozech
tažených koňmi. Když jsem se ptala na umístění a úspěchy, svěřil se, že pro něj není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Podle něho je

největším přínosem vícedenních festivalů to,
že hrají večer všechny muziky dohromady.
Předávají si písničky a navzájem si říkají, co
dělají špatně. Navíc mají možnost poznat zajímavé lidi, které znají jen z nahrávek z internetu. Jedním z nich je třeba Jakub Tomala.
Jirkovým největším snem z této oblasti je
hrát na festivalu ve Strážnici.
Jirka jen potvrdil, že když někoho baví to,
co dělá, tak to dělá naplno i ve volném čase.
Poslouchá nahrávky různých písniček a ty,
které nezná, se snaží naučit. Největším vzorem pro něj jsou Cigánski diabli a jeho učitel
pan Vašíček – jednou by se jim chtěl vyrovnat. Má to ale i své stinné stránky. Jirka se
osobně setkal s některými lidmi, kteří se mu
smáli, že se věnuje lidové hudbě. Snaží se tím
ale nezatěžovat, protože sám má lidovou
hudbu velmi rád. Jak říká: „Všude narazíš na
blbce. Ten, kdo lidovou hudbu má rád, tak ať
si ji poslechne. Ale komu se nelíbí, ať odejde
a řekne, nelíbí se mi to. Ale ať neříká, že je to
blbost. Ať si každý poslouchá, co chce.“
Jeho největším zážitkem z folklóru vůbec
je, že hrál v Brně asi se sedmdesátičlenným
souborem, složeným ze zúčastněných cimbálovek, a mohl si s nimi zazpívat sólo. Dodává, že to je zážitek, který si pamatuje doteď
a ještě dlouho si ho pamatovat bude.
Když Jirka o svém hraní a písničkách vykládá, ožije, směje se. Má plno zážitků, o
které se rád podělí. Podle jeho názoru je
dobře, že se k různým lidovým souborům přidávají mladí lidé, protože jen díky nim bude
Tereza Mučková
žít folklór dále.
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Velkopolomský žákovský turnaj
v minikopané – 4. ročník
Celou akci nám ochotně a kvalitně zdokumentoval a zpracoval na CD „prezident“
mladších žáků pan Petr Výtisk.
Děkuji všem, kteří jakoukoli – byť sebemenší – měrou přispěli a byli nápomocni
zdárnému průběhu celého fotbalového klání.
Další ročník se budeme snažit opět trošku
„posunout“ a zkvalitnit. Co nás ale mrzelo,
byla slabá divácká kulisa. Snad to bude za
rok lepší. Určitě si to mladí fotbalisté za své
výkony zaslouží. Těšíme se příště.
Výsledky:
TJ Velká Polom TJ Suché Lazce SC Pustá Polom TJ Velká Polom TJ Suché Lazce Fotbal Poruba -

V sobotu 23. června 2012 dopoledne proběhl v areálu TJ Velká Polom již tradiční turnaj
mladých fotbalových talentů, pořádaný domácím fotbalovým oddílem mladších žáků. Turnaje se zúčastnila družstva SC Pustá Polom,
TJ Suché Lazce, Fotbal Poruba a domácí
borci. Za ideálního fotbalového počasí se jednotlivé týmy mezi sebou utkaly systémem
„každý s každým“. Tentokrát to byly zápasy
velmi vyrovnané, bojovné a do posledních
minut napínavé. V sázce byly hodnotné ceny.
Každé zúčastněné mužstvo získalo pohár a diplom dle umístění, navíc hráči vítězného týmu
obdrželi medaile. Nezapomněli jsme ani na
nejlepší jednotlivce. Odměněni byli nejlepší
brankář a nejlepší střelec turnaje.
Každoročně se snažíme úroveň těchto
turnajů „posunout“ zase dál dopředu, zlepšit
organizaci a celkovou přípravu akce, občerstvení, přilákat zajímavé hosty, diváky apod.
Proto jsme pro letošní turnaj zajistili delegované rozhodčí Měfs Ostrava (Jan Slaný,
Jaroslav Majer), kteří regulérně řídili jednotlivá utkání a u hráčů budili zasloužený respekt.
Obrovským překvapením nejen pro hráče
bylo předávání cen, kdy tyto přišli předat současní nebo bývalí hráči ligového FC Baník
Ostrava – Ján Greguš, Michal Frydrych
a Lukáš Magera. Fotilo a podepisovalo se
snad všechno, co se dalo. Hosté byli velmi
ochotní, vstřícní a velmi trpěliví, za což jim
velmi srdečně děkujeme, jakožto i za jejich
ochotu a čas přijet na tuto akci. Věřím, že se
jim tady líbilo a nebyli u nás naposled.
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Jsem nesmírně rád, že se nám celé naše
fotbalové klání podařilo zvládnout nejen organizačně, ale především na „zeleném bitevním poli“, kde se našim mladým fotbalistům
podařilo díky skvělým výkonům a nasazení
v každém utkání projít turnajem bez ztráty jediného bodu, dokonce neinkasovali ani
branku a po zásluze se stali celkovým vítězem. Odměnou jim byly vytoužené zlaté medaile a pohár za první místo. Navíc i cena pro
nejlepšího střelce turnaje zůstala díky gólům
Honzy Rychlého ve Velké Polomi.

Tabulka:
1. TJ Velká Polom
2. Fotbal Poruba
3. TJ Suché Lazce
4. SC Pustá Polom

SC Pustá Polom
Fotbal Poruba
Fotbal Poruba
TJ Suché Lazce
SC Pustá Polom
TJ Velká Polom

5:0
2:2
1:3
1:4

2:0
0:1
0:1
1:0
1:1
0:2

9b
6b
1b
1b

Nejlepší brankář turnaje:
Sabina Havrlantová (SC Pustá Polom)

Nejlepší střelec turnaje:
Jan Rychlý (TJ Velká Polom)
Za fotbalový oddíl
mladších žáků
Rostislav Vaněk

Velkopolomské okruhy 2012 Rozpis utkání

V neděli 16. června 2012 uspořádala TJ Velká
Polom 12. ročník silničních cyklistických amatérských
závodů – Velkopolomské okruhy – v rámci seriálu
Slezský pohár amatérských cyklistů 2012.

Za velkého horka a při náročné trati vedoucí z Velké Polomi přes
Háj ve Slezsku, Jilešovice, Dobroslavice, Plesnou zpět do Velké Polomi se závodu zúčastnilo 177 závodníků z celé Moravy, Čech, Slovenska a Polska.

Severní Morava - 1.B třída sk. "B" - muži - Podzim 2012
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

18.8.
25.8.
2.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
14.10.
20.10.
28.10.
3.11.
10.11.

So
So
Ne
So
So
So
So
So
Ne
So
Ne
So
So

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00

Klimkovice
Velká Polom
Kozmice
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Vratimov
Velká Polom
Darkovice
Velká Polom
Darkovičky
Velká Polom
Velká Polom

Velká Polom
Krásné Pole
Velká Polom
Hať
Velká Polom
Loko.Ostrava
Velká Polom
Vřesina
Velká Polom
Bohuslavice
Velká Polom
Hrabová
Strahovice

Městský přebor - starší dorost - Podzim 2012

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži ELITE (134,4 km)
Ehrenberger Jakub – Favorit Brno,
Čas 3:50:48, prům. rychlost 34,9 km/h

Muži A 19 - 29 let (100,8 km)
Galatík Roman – CK Frenštát p/Radhoštěm,
Čas 2:52:07, prům. rychlost 35,1 km/h

Muži B 30 - 39 let (100,8 km)
Celta Tomáš – CK Frenštát p/Radhoštěm,
Čas 3:04:10, prům. rychlost 32,8 km/h

Muži C 40 - 49 let (84 km)
Šíma Martin – Max Cursor Ostrava,
Čas 2:41:03, prům. rychlost 31,3 km/h

Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
25.9.
29.9.
6.10.
14.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.
17.11.

So
So
So
So
Út
So
So
Ne
So
So
So
So
So

14:45
14:15
14:00
13:45
16:00
13:15
13:15
13:15
12:45
12:45
12:15
11:45
11:00

Sl. Ostrava
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Velká Polom
Třebovice
Velká Polom
Markvartovice
Velká Polom
Hrušov
Velká Polom
Velká Polom
Klimkovice

Velká Polom
Michálkovice
Velká Polom
Šenov
Krásné Pole
Velká Polom
Stará Bělá B
Velká Polom
Petřkovice
Velká Polom
Hrabůvka
Hlubina
Velká Polom

Městská soutěž - mladší žáci 7+1 - Podzim 2012

Muži D 50 - 59 let (50,4 km)

Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

Pelc Ladislav – CK Frenštát p/Radhoštěm,
Čas 1:36:39, prům. rychlost 31,3 km/h

1.9.
7.9.
16.9.
18.9.
21.9.
30.9.
5.10.
14.10.
19.10.
26.10.
2.11.
9.11.
17.11.

So
Pá
Ne
Út
Pá
Ne
Pá
Ne
Pá
Pá
Pá
Pá
So

12:30
16:30
16:00
16:30
16:30
13:00
16:30
13:00
16:30
16:30
16:00
16:30
11:00

FCB dívky
Velká Polom
Rychvald
Velká Polom
Velká Polom
Stará Bělá B
Velká Polom
Hošťálkovice
Velká Polom
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
Muglinov

Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Koblov
Pustkovec
Velká Polom
Markvartovice
Velká Polom
VOLNO
Polanka
Velká Polom
Klimkovice
Velká Polom

Muži E nad 60 let (50,4 km)
Baťa Vladimír – Force KCK Zlín,
Čas 1:36:38, prům. rychlost 31,3 km/h

Muži M - Junioři 15 - 18 let (84 km)
Hrachovina Eduard – CK FESO Petřvald,
Čas 2:46:30, prům. rychlost 30,2 km/h

Ženy A 15 - 29 let (50,4 km)
Stonová Tamara – Team Forman Cinelli N.Jičín,
Čas 1:37:51, prům. rychlost 30,9 km/h

Ženy B 30 let a starší (50,4 km )
Novotná Martina – CK Frenštát p/Radhoštěm,
Čas 1:37:52, prům. rychlost 30,9 km/h

Kategorie Handbike (16,8 km)
Šulc Miloslav – Handbike ČR,
Čas 41:30, prům. rychlost 24,3 km/h

Více na: www.spac-os.cz (fotky a kompletní výsledky)
Děkuji všem pořadatelům za zajištění bezproblémového průběhu celého závodu a pomoc při organizaci.
Za TJ Velká Polom Jiří Kopřiva

Minifotbal sk.B - starší přípravka - Podzim 2012
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

31.8.
3.9.
14.9.
18.9.
28.9.
1.10.
12.10.
19.10.
22.10.

Pá
Po
Pá
Út
Pá
Po
Pá
Pá
Po

16:30
16:00
16:30
16:00
16:30
17:00
17:00
16:30
16:00

Velká Polom
Vřesina
Velká Polom
Svinov
Velká Polom
Pustkovec
Vítkovice U 10B
Velká Polom
Polanka

Stará Bělá
Velká Polom
Krásné Pole
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Velká Polom
Hrabová
Velká Polom
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Václavové a Václavy,
nejen pro Vás pořádá
TJ Velká Polom

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU
Kdy: sobota 29. září 2012
od 20 hodin
Kde: sál sokolovny
Hudba: RH actor
Radim Holeček (videodiskotéka)
Vstupné: 50 Kč
Václavové a Václavy vstup zdarma

POHYB, RADOST, ZÁBAVA, ZÁŽITKY

PŘIDEJTE SE K NÁM!
Uvítáme mezi námi kluky, kteří se rádi hýbou, smějí, rádi vyhrávají a neradi prohrávají na fotbalovém hřišti.
Tréninky mladších žáků, ročník narození 2000-2001 (popř. 1999), se konají od září
2012, vždy v pondělí a středu od 16:30 do 18:00 hodin v areálu TJ Velká Polom. Nabízíme solidní tréninkové podmínky, zázemí a vybavení. Dětem se věnují kvalifikovaní
trenéři s licencí. Družstvo je účastníkem městské soutěže mladších žáků 7+1.
za TJ VE LKÁ PO LOM, oddíl kopané - mladší žáci
Rostislav Vaněk

kontakt: Rostislav Vaněk, telefon: 732 278 203, e-mail: vanekrosta@centrum.cz,
informace na www.tjvelkapolom2000.banda.cz

Pozvánka na divadelní představení
Velkopolomské hvězdy pro velký úspěch
doma a v celém širokém okolí
předvedou opět svůj um v anglické komedii

Charleyova teta
Hrajeme v Dolní Lhotě 20. října v 1600 hodin,
ve Velké Polomi 21. října v 1500 a 1800 hodin.
Těšíme se na Vás!
Eva Válková, režisérka a „šepkárka“

Navštivte Wichterlovo gymnázium
Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě
nejen připravuje své studenty na maturitu
a vysoké školy, ale plní i roli společenského
a komunitního centra. I proto se hrdě stalo oficiálním partnerem projektu Českých center
Vědec a vynálezce, jehož součástí je i výstava Příběh kontaktní čočky. Česká
centra jsou organizací zřízenou Ministerstvem
zahraničí České republiky a snaží se ve svých
pobočkách po celém světě popularizovat Českou republiku, naši vědu, kulturu, slavné osobnosti atd. Výstava přibližující život a dílo prof.

Wichterleho letos putuje po síti českých centrech ve světě. Její konečnou destinací však
bude právě Wichterlovo gymnázium! Slavnostní vernisáž za účasti mnoha čestných
hostů se chystá na pondělí 29. října, pak bude
výstava v prostorách školy trvale přístupná zájemcům z řad nejširší veřejnosti. Chcete si prohlédnout první „čočkostroj“? Zajímá vás, kdo
pojmenoval „silon“? Navštivte Wichterlovo
gymnázium od začátku listopadu denně
od 7 do 16 hodin. Můžete taky navštívit
Den otevřených dveří (16. 1. 2013 od 14

do 18 hodin) a přihlásit se do přípravných
kurzů k přijímacím zkouškám.
Počet uchazečů o studium na Wichterlově
gymnáziu každoročně i přes pokles žáků základních škol výrazně rostě. Letos se přihlásilo asi dvě stě studentů devátých tříd a přes
sto studentů pátých tříd základních škol.
V současnosti navštěvuje Wichterlovo gymnázium i deset dětí z Velké Polomi.
http://prague.czechcentres.cz/program/detailakce/otto-wichterle-vedec-a-vynalezce
PaedDr. Antonín Balnar, PhD.

Nový projekt naší školy z dotací EU
Naše škola získala v rámci Partnerství škol Comenius dotaci pro svůj
projekt nazvaný „Return to roots“ (Návrat ke kořenům). V rámci projektu bude
navázána mezinárodní spolupráce
mezi školou v Seces pagasts (v Lotyšsku), gymnáziem v Chwiramie (Polsko)
a Katolickou školou v Levicích (Slovensko) a naší školou. Projekt bude probíhat od září 2012 do srpna 2014.
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Cílem projektu je ukázat dětem cestu
k mezinárodní spolupráci, získat poznatky
o jiných zemích a jejich kulturách, zvycích
a životním stylu, rozšířit rozhled a rozvíjet sociální
dovednosti dětí (spolupráce se spolužáky, rozdělování rolí, překonávání začátečnických problémů v komunikaci atd.), zlepšit jejich postoj
k životnímu prostředí a v praxi uplatnit znalost
cizího jazyka. Náplní projektu budou tzv. mobility – výjezdy vybraných žáků na týdenní

akce pořádané partnerskými školami
a recipročně návštěva žáků partnerských škol
u nás. Dále to budou doprovodné aktivity pořádané přímo v naší škole pro všechny žáky,
kteří budou mít zájem se jich zúčastnit.
O akcích a průběhu projektu se mohou
zájemci dozvědět více na webových stránkách školy v sekci Comenius.
http://comenius.zsvelkapolom.cz
Ivana Hošková, ekonom ZŠ Velká Polom

