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NÁŠ
Vážení občané,
jsou před námi Vánoce, konec roku
a většinu z nás to přiměje k tomu, abychom
se ohlédli (aspoň na okamžik) zpět a zamysleli se: jakým způsobem jsme uplynulé
dny prožili, co se povedlo a co ne, co bychom rádi změnili a čemu bychom se rádi
vyhnuli. A také zda jsme někomu pomohli,
přispěli radou či jiným způsobem se postarali o své blízké, sousedy nebo jinak potřebné. Ano, tyto okamžiky nám pomáhají
hodnotit kvalitu našeho života, úroveň vyrovnávání se s potížemi, které život přináší,
a vůbec našich celkových postojů k nejbližšímu okolí i celé naší společnosti.
O Vánocích se často setkáváme s pojmy
přátelství, láska, důvěra, oddanost, štěstí.
A to poslední krátké slovíčko je vyslovováno obzvlášť často – i v básni, kterou uvá-

díme na této straně dole. Ano, žádný materiální statek nenahradí to, když vás má
někdo rád. Přeji vám všem, abyste s tímto
vědomím prožili vánoční svátky. Ať světlo
Vánoc prozáří všechny vaše dny.
Vážení občané, nejen v osobním životě
hodnotíme, týká se to i profesních záležitostí, podnikatelských aktivit i neziskového
sektoru. I my na obecním úřadě, někdy
v užším kruhu, jindy třeba na zasedání rady
obce, si pokládáme otázku, zda se nám
v tom uplynulém roce podařilo zase něco
navíc, s čím budete vy, naši spoluobčané,
spokojeni, zda jsme využili všech možností,
které jsme měli k dispozici, a nepromarnili
nějakou příležitost. A samozřejmě děláme
plány do dalšího období, vyhodnocujeme
závazky i finanční možnosti. Nechceme
obec zadlužovat, úvěry bereme jen v nouzi
nejvyšší, když už není zbytí.

Líbí se vám číslovka 2000?
Pondělí 26. listopad byl den jako každý jiný. Pro nás na obecním úřadě byl ale přece jen
něčím výjimečný. K trvalému pobytu v naší obci jsme přihlásili dvoutisícího občana. Stal
se jím prvňáček Jindřich Josl, který spolu se svými rodiči a sestřičkou bydlí v nové části obce
– v ulici U Jízdárny. Od naší paní starostky obdržel malou pozornost. Přejeme mu, ať se mu
Libuše Výtisková, matrikářka
v naší obci dobře žije.

Již v předešlých číslech našeho zpravodaje
jsem se zmiňovala, že musíme
letos trošku zvolnit tempo, a to
především z toho
důvodu, že splácíme krátkodobé úvěry, související s realizací našich projektů, spolufinancovaných
z EU. Naplánovali jsme si několik ne tak finančně náročných akcí. Na některé se nám
podařilo získat zase dotace. I když se nejedná o závratné sumy, máme radost, že se
nám dařilo uskutečnit maximum z toho, co
jsme si předsevzali.

Pokračování
na straně 2

Co je štěstí?
Je to dům, auto
a chata?
Ne, štěstí je dětství,
když máma je i táta.
Víš, co je štěstí?
Když máš peněz jako smetí?
Ne, štěstí je rodina,
jsou to rozesmáté tváře dětí.
Víš, co je štěstí?
Když slibuje Ti někdo modré z nebe?
Ne, štěstí je, když máš hodně lidí
kolem sebe.
Štěstí je, když pro někoho něco znamenáš,
když někomu radost uděláš,
když o někoho opřít se můžeš,
když ochotně každému pomůžeš,
když někdo rád vzpomene si na Tebe,
když nechceš všechno jen pro sebe,
když vážíš si toho, co máš,
když lepšího nic nehledáš,
když vůbec nevíš, co je závist,
když nemáš v srdci svém nenávist,
když i přes slzy dokážeš se smát,
když Tě má někdo doopravdy rád,
když umíš odpouštět a taky snít.
Štěstí je to, co každý chtěl by mít.

Pokračování ze strany 1
Opravili jsme další z objektů v podnikatelském areálu v ulici Hradská (bývalé objekty CO), doplnili jsme mobiliář dětského
hřiště za novou mateřskou školkou. Dokončili jsme opravu a našim hasičům předali do užívání Dům hasičů v Opavské ulici.
Finančně jsme přispěli naší farnosti na
dokončení úprav kolem fary. Vznikla tak
nová okrasná zahrada, jsou upraveny
vstupy a vjezd do dvora – radost pohledět.
Spolu s opravenou hřbitovní zdí to působí
velmi esteticky a cizí návštěvníci se ptají,
kde se tu najednou vzal ten krásný zámeček. Jistě se mnou budete souhlasit, že
úprava fary a jejího okolí se skutečně povedla. Byla to kolektivní práce a znovu považuji za nutné zde poděkovat nejen všem
dárcům finančních částek, ale i všem ostatním, kteří pomohli jakýmkoliv způsobem.
Zkulturnili jsme i širší okolí fary, mimo
jiné i tím, že jsme odstranili zdevastovaný
a napůl propadlý dům čp. 18, který stál naproti fary. U nákupního střediska jsme vitriny a vylepovací plochu vyměnili za nové.
Rada obce rozhodla, že zajistíme opravu
všech zbývajících částí chodníku podél silnice
I/11 v Opavské ulici. Práce jsme rozdělili na
etapy až do roku 2014. Nejnižší cenu nabídla

firma Rybka – stavby a služby, s.r.o., Kravaře,
se kterou máme dobré zkušenosti z jiných investičních akcí. V tomto období (pokud to počasí dovolovalo) se již začalo pracovat na
prvním z plánovaných úseků.
Zahájeny byly také stavební práce na
Domu zahrádkářů v ulici Osvoboditelů, ze
kterého chceme mít bezbariérovou knihovnu. V rámci výběrového řízení vyhodnotila
komise jako nejvýhodnější nabídku společnosti NOSTA s.r.o., Nový Jičín. Práce by
měly být ukončeny na jaře příštího roku,
poté vybavíme prostory nábytkem a předpokládáme, že někdy v květnu nebo v červnu knihovnu předáme k užívání veřejnosti.
Jedním z dalších záměrů, které plánujeme a které vás budou určitě zajímat, je vybudování chodníku v ulici Na Rohuli.
Komunikace v této ulici byla na základě
naší žádosti vyjmuta z majetku Moravskoslezského kraje a pozemek pod ní i stavba
komunikace bude darována obci. Rovněž
byla tato komunikace přeřazena ze sítě komunikací III. třídy do sítě komunikací místních. Tento proces zjednoduší jak stavební
řízení, tak i zlevní stavbu s ohledem na mimořádně vysoké nároky bývalého správce
komunikace, s ohledem na její nedostatečnou šířku a avizovanou nutnost přeložky inženýrských sítí.

Zastupitelstvo obce projednalo na svém
zasedání v září 2012 návrh dopravního řešení, tj. jednosměrný provoz shora dolů
a umístění chodníkového tělesa v tomto
směru po pravé straně. Realizací této stavby
završíme náš plán vybudování chodníků
podél nejfrekventovanějších silnic v naší obci.
Vážení občané, v roce 2013 by se již měl
v rozpočtu obce projevit dopad sněmovnou
schváleného zákona o změně rozpočtového
určení daní, který by náš rozpočet měl značným způsobem posílit, pokud se budou daňové příjmy státního rozpočtu vyvíjet podle
predikce.
Tento stav nám pomůže realizovat další
investice, případně opravy velkého rozsahu,
které máme ještě před sebou. Rádi bychom
zrekonstruovali objekt v Opavské ulici, ve
kterém sídlí služebna Policie ČR. Taktéž
jsme oživili myšlenku rekonstrukce sokolovny a některé další projekty, jejichž realizace zatím byla z důvodu nedostatku financí
odložena.
Vážení a milí občané, přeji Vám do
roku 2013 za sebe, za naše zastupitele i všechny zaměstnance obce
hodně zdraví, sil, pohody, lásky i vzájemného porozumění.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ VELKÁ POLOM
Naše sdružení rodičů při základní škole pořádá každoročně
různé zábavné či sportovní akce
pro děti naší školy.
Již v září výbor sdružení uspořádal tradiční drakiádu. Na kopci u vodojemu se
sešlo mnoho dětí s rodiči a zanedlouho
se na obloze vznášeli barevní draci. Ocenění si odnesli majitelé nejoriginálnějších
vlastnoručně vyrobených draků, ale také ti,
kterým jejich drak létal velmi vysoko. Nikdo
nemusel být smutný, protože malá sladká
odměna byla připravena pro každého (podrobnosti v článku Drakiáda na str. 7).
Počátkem listopadu proběhly závody
modelů aut. Účastníci si vyzkoušeli jízdu
zručnosti, při které bylo nutné překonat
umělý most, ale také zacouvat do vymezeného prostoru. Připraven byl rovněž rychlostní okruh se slalomem. Zasoutěžit si
přišly nejen děti, ale i jejich rodiče. Všichni
účastníci dostali sladkou odměnu a ti nejlepší si odnesli věcné ceny.

V novém roce připravujeme pro všechny
dospěláky společenský ples.

Finanční výtěžek z plesu bude věnován

dětem naší školy. Všechny Vás srdečně
zveme, přijďte se pobavit se skupinou VIZE.
Mgr. Anna Hrubá, jednatelka OSR

Občanské sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom Vás zve na

SPOLEČENSKÝ
PLES

V pátek 18. ledna
od 19.30 hod.
v sále sokolovny

Předprodej vstupenek
u paní Barbory Kolečkářové tel. 732 541 664
K tanci hraje skupina VIZE
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Obecní úřad informuje

Oznamujeme občanům, že poplatek za
odpady v roce 2013 činí 492,- Kč za
osobu a rok. Splatnost poplatku zůstala
rovněž beze změny a je tedy stanovena
k datu 31. 7. 2013. Věříme, že platební
kázeň roku 2012 se bude opakovat i v roce
2013, ušetříme si tak vzájemně nemalé finanční náklady. Ještě jednou občanům za
jejich ukázněnost děkujeme.
K jakým změnám však došlo?
Novelou zákona o místních poplatcích se
stávají poplatníky nově osoby:
• kterým byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České publiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než devadesát dnů,
• které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají
na území České republiky přechodně po
dobu delší tří měsíců,
• kterým byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců.
Těmto osobám je pak uložena povinnost
uhradit obci poplatek do třiceti dnů ode
dne, kdy nastala tato skutečnost (povolení
pobytu).
Nově jsou povinni platit poplatek také
vlastníci nemovitostí na území obce, a to:
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
V naší obci se bude poplatek dotýkat 45
nemovitostí.
Do staveb určených k individuální rekreaci se bude zařazovat pro poplatek objekt,
který má v kolaudačním rozhodnutí nebo
v rozhodnutí o užívání stavby uvedeno, že
k individuální rekreaci slouží – bude tedy
rozhodovat listina vydaná stavebním úřadem.
Osvobození od poplatku a úleva na poplatku bude v platnosti ve stejném rozsahu
nadále. Navíc budou osvobozeny od poplatku nemovitosti, kdy vlastník nemovitosti
(stavby určené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu), ve které není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, je občanem
s trvalým pobytem na území obce (trvalý
pobyt má hlášený v jiné nemovitosti).
Přeji Vám jménem všech zaměstnanců
obecního úřadu klidné vánoční svátky a
v novém roce mnoho důvodů k úsměvu na
Ing. Pavlína Mučková,
tváři.
tajemnice obecního úřadu

JAKÉ BUDOU SVÁTKY BOŽÍHO NAROZENÍ V NAŠÍ FARNOSTI

Začíná rok víry
Milí farníci,

brána k víře, jež uvádí do života ve společenství s Bohem a umožňuje vstup do
jeho církve, je pro nás vždy otevřena. Překročit její práh lze tehdy, jestliže se hlásá
Boží slovo a srdce se nechá přetvářet proměňující milostí. Vstoupit do této brány znamená vydat se na cestu, která trvá po celý
život. Tato cesta začíná křtem, díky němuž
smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy,
když skrze smrt projdeme do věčného života. Ten je plodem zmrtvýchvstání Pána
Ježíše, který chtěl darem svého Svatého
Ducha přivést všechny ty, kdo v něj uvěří,
do své slávy. Vyznávat víru v Trojici – Otce,
Syna a Ducha Svatého – znamená věřit
v jednoho Boha, který je láska: Otce, jenž
v plnosti času poslal svého Syna pro naši
spásu, v Ježíše Krista, jenž v tajemství své
smrti a zmrtvýchvstání vykoupil svět,
a v Ducha Svatého, jenž po staletí vede církev v očekávání slavného Pánova návratu.
Těmito slovy papež Benedikt XVI. začal
Apoštolský list PORTA FIDEI, kterým
11. října 2012 vyhlásil Rok víry.
My všichni jsme toho účastníky. Přece
většina z nás, ne-li úplně všichni, budeme
za chvíli oslavovat nejkrásnější svátky
v roce – Boží Narození. Ano. Žádné jiné
svátky, ale Boží Narození. To znamená, že
pravý Bůh přišel mezi nás. Nejsou to svátky
stromků ani dárků pod ním, nejsou to
svátky cukroví, jídla a pití, nejsou to svátky
lenošení. Jsou to svátky Víry, jsou to svátky
Boží přítomnosti v našem životě, jsou to
svátky znovupozvání Boha do našeho života, do naší rodiny, do každého dne.
Proto se nebojme znovu vyznat svou
víru. Proto se nebojme znovu přiznat, že
jsme věřící. Proto se nebojme znovu otevřít svá srdce Boží Lásce.

Chtěl bych Vám sdělit i 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
hod. v kostele v Dolní Lhotě.
V první sváteční den, tj.
v úterý 25. prosince od
14.00 do 16.00 hodin rovněž můžete náš kostel navštívit, přivést děti k jesličkám
a pomodlit se u nich.
Téhož dne v 16.15 hod.
u nové školky U Rákosníčka začne naše
putování za hvězdou, nebo jak tomu raději říkáte – Živý Betlém. Vydáme se na
cestu hledat narozeného Ježíška. Těší se
na to nejenom ty nejmladší děti, ale většina
z nás. Svědčí o tom fakt, že každým rokem
se nás sejde více. Děti ať vezmou s sebou
živé světlo a nějaký dárek pro Ježíška.
Tradicí už je, nejenom v naší farnosti, ale
i v celé republice – Tříkrálová sbírka.
Tentokrát se bude konat v sobotu
5. ledna 2013. Vánoční radost můžeme
prodloužit, když se podělíme s potřebnými,
a to nejenom tím, že podarujeme něco potřebným, ale hlavně, když to uděláme
z upřímného srdce. Každému, kdo přidal a
znovu přidá ruku k tomuto dílu, moc děkuji.
Přeji Vám všem požehnané svátky Božího Narození. Ať novorozený Ježíš najde
místo ve Vašem životě i ve Vašich rodinách.
Ať najde otevřená srdce a znovu je naplní
skutečnou vírou. Ze srdce Vám přeji Boží
požehnání a Boží milosti do celého nového
roku 2013 – Roku víry.
P. Mariusz Banaszczyk, Váš farář
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Zamyšlení předsedy TJ Velká Polom
Vážení občané, sportovci, příznivci
a fanoušci sportu,
je zde opět závěr roku, a to je
většinou čas, kdy se i v tak uspěchané době na chvíli zastavíme,
abychom se zamysleli, jaký že ten
uplynulý rok vlastně byl. Je to období
bilancování, co se nám všechno podařilo
či nepodařilo, co nám rok přinesl, případně
vzal. Dovolte mi tedy, abych se s vámi podělil o pár myšlenek či poznatků týkajících se
sportovního dění v naší obci.
Jako stávající předseda TJ Velká Polom
mám pochopitelně velkou radost, že naše organizace čítající cca 220 členů je zároveň
největší zájmovou organizací v naší obci.
Z toho vyplývá, že přibližně 11 % obyvatel Velké Polomi organizovaně sportuje nebo
se nějakým způsobem podílí na zajišťování
podmínek pro sportovní činnost. V této souvislosti si kladu otázky: Jsme jako TJ ve
Velké Polomi adekvátně tomuto počtu dostatečně vidět? Je těch cca 11 % hodně
nebo málo? Nemohlo by to být lepší?
Při těchto otázkách si už nejsem tak jistý,
že jsme nejsilnější organizací v obci, a že plníme dobře svoji úlohu. Čerstvá zkušenost
z poslední brigády ze mne dělá spíše pesimistu. Účast v počtu cca 25 členů včetně
malých dětí na naší tradiční podzimní brigádě
– „zazimování“ sportovního areálu – byla jednoznačně nejslabší za posledních nejméně
deset let. Přiznám se, že to pro mne bylo,
vedle neobsazení soutěže Vesnické olympiády v kopané starou gardou, jedno z největších zklamání letošního roku. Jsem si vědom,
že jednorázová brigáda nemusí mít zcela vypovídající hodnotu o aktivitách členů TJ. Je
nutné si totiž rovněž uvědomit, kolik brigádnických hodin stráví někteří naši členové
během celého roku na údržbě hřiště, tenisových kurtů a okolí. Jsou to skutečně stovky
hodin a za to je jim po právu třeba poděkovat. Přesto si nemohu odpustit poznámku, že
brigáda mohla být obsazena lépe a více. Zůstává ve mně malý pocit hořkosti (zklamání)
zejména po loňských skvělých zkušenostech
a zážitcích, kdy jsme společně připravili
a oslavili 100 let organizované tělovýchovy
a 60 let kopané v obci. Tehdy jsem pocítil, že
jsme skutečně jedna velká sportovní rodina.
V naší TJ provozujeme nebo zastřešujeme
širokou škálu sportovních aktivit, jako jsou
jóga, šachy, tenis, stolní tenis, volejbal ženy
a muži, kopaná – benjamínci, žáci, dorost,
muži a stará garda, sport pro všechny – muži
a ženy (aerobik pro ženy a dívky byl bohužel
pro malý počet zájemkyň zatím zrušen). Na
jedné straně je to široký záběr aktivit, který
vzbuzuje oprávněně velký respekt, na straně
druhé pouze některé činnosti jsou zaměřené
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na mládež, tedy na nastupující generaci. A tady vidím velký problém
a rezervy naší TJ do budoucna.
Drtivá většina našich členů provozuje sportovní činnost pro svoji potřebu, svoje uspokojení, jako výplň
svého volného času. To je jistě
správné, ale osobně mi chybí větší podíl
nadšenců z našich řad, kteří by předávali své
jistě bohaté zkušenosti mladým a nejmenším a zároveň tím přispívali k výchově mladé
generace. Ne nadarmo se říká, co si vychováme, to budeme mít.
V této oblasti jsou podle mého názoru
nejaktivnější mnohokrát neprávem kritizovaní
fotbalisté. Vždyť tři mládežnické týmy (benjamínci, žáci a dorost) a muži v oficiálních
soutěžích (přes 40 soutěžních utkání jen na
podzim) je určitě výsledek, který nevidíme ani
v mnohem silnějších a větších klubech než
je ten náš. V tomto oddíle dlouhodobě chápou, že právě práce s mládeží může přinést
úspěch v budoucnosti. Že vše se nedá koupit, že se musí také něco „vypěstovat“ vlastními silami. Bohužel oddíl kopané je v tomto
jen osamocenou výjimkou. V rámci objektivity musím vzpomenout, že v minulosti nějaké krátkodobé snahy byly i v jiných
oddílech, bohužel bez dlouhodobého efektu.
Veškeré aktivity celé řady dobrovolných
trenérů (převážně z řad rodičů) se pochopitelně nedají dělat bez finanční podpory. Není
žádným tajemstvím, že v naší společnosti
sport byl, je a ještě dlouho bude „Popelkou“,
co se týká finanční podpory. Na tomto místě
musím za celou TJ poděkovat vedení naší
obce včetně všech zastupitelů za pochopení
a finanční podporu, kterou každoročně
schvalují a poskytují pro činnost TJ. Bez této
finanční podpory bychom nebyli schopni fun-

govat, vlastní síly na tuto šíři a tento záběr
nestačí.
Věřte mi, že pro příznivce sportu není
krásnějšího a uspokojivějšího pohledu, než
přijít v plné sezóně do našeho krásného areálu a vidět tu spoustu dětí a mládeže na
hřišti, jak si doslova překážejí při sportování,
protože je hřiště přeplněné. Kdo nevěří, ať si
udělá čas a přijde se přesvědčit na vlastní
oči, tento pohled stojí určitě za to. Právě tady
leží před námi do budoucnosti nová výzva –
rozšíření areálu o další hrací a tréninkové
plochy. S rozrůstající se výstavbou v lokalitě
„Mlýnek“ očekávám i zvýšený zájem nových
občanů Velké Polomi a zejména jejich dětí
o sportovní vyžití v naší obci.
K zajištění všeho, co jsem zmínil, je zapotřebí vedle finančních prostředků i mnoha
dobrovolných funkcionářů, trenérů, cvičitelů
a nesmírného nadšení vykonat něco navíc
pro ostatní. Byl bych velice rád, kdyby tito lidé
(a já stále věřím, že jsou mezi námi takoví)
přišli mezi nás, oslovili členy výboru TJ, trenéry, vedoucí jednotlivých cvičení atd. Budeme rádi, když za námi přijdou s novými
podněty a nápady a zároveň s nabídkou pomoci při rozšiřování současných sportovních
aktivit. Tímto pomohou ovlivnit sportovní dění
v naší obci a více zviditelnit TJ.
Jménem svým i jménem celého Výboru
TJ Velká Polom děkuji všem občanům, společenským organizacím, občanským sdružením a vedení obce za přízeň, kterou nám
letos věnovali. Současně Vám všem touto
cestou přeji příjemné prožití vánočních
svátků a v roce 2013 hodně štěstí, zdraví
a vzájemného porozumění.
Ing. Emil Chudoba,
předseda TJ Velká Polom

FOTBAL – VELKÁ RADOST ZE HRY
Zdravíme všechny příznivce našeho sportu číslo jedna – fotbalu. Pár
řádky bychom Vás chtěli seznámit
s právě ukončenou podzimní částí
fotbalové sezóny v kategorii mužů
v krajské soutěži I. B. třídy MSKFS.
Na podzim jsme obsadili 9. pozici se
skóre 16:29 a 15 body. Soutěž je velmi vyrovnaná a jen tři body nás dělí od pátého
místa. Fotbal však nejsou jen nemilosrdné
statistiky, ale také velká radost ze hry a kolotoč zábavy pro všechny, kdo se o něj zajímají a milují ho. Na všech těchto úspěších
i prohrách se podílí spousta lidí: sponzoři,
pořadatelé, „bafuňáři“ (ti, bez kterých by to
nešlo), ale největší měrou hráči a realizační
tým.

V průběhu podzimu jsme mužstvo posílili o dvě výrazné hráčské postavy, Jana
Daňka a Jana Bunčeka. Hráče, kteří zapadli do týmu nejen na hřišti, ale byli výraznými posilami i mimo něj. Po dvou sezónách nás opustil Martin Konvičný, který se
vrátil do svého mateřského klubu. Jeho absence v obraně byla znát, a to do doby, než
se sehrála nová obranná čtveřice v nejčastějším složení Jakub Trojek, Jan Daněk,
Jakub Sztefek a Mirek Novák. Jak jsme již
naznačili, mančaft se tvořil za pochodu probíhající soutěže.
Podařilo se nám společně s celým realizačním týmem skloubit dravé mládí se zkušenostmi. Na středu se velmi slušně
rozehráli Adam Varady s Jardou Zímou,
i když jsme si mysleli, že to bude jen ná-

TANEČNÍ KURZ ZAČNE UŽ V LEDNU
Zábava, pohoda, příjemné chvíle s živou hudbou a neopakovatelná atmosféra
provázely už druhý základní taneční kurz pro partnerské dvojice a manželské páry,
který se uskutečnil v naší obci a byl zakončen slavnostní závěrečnou minulý měsíc.
A protože zájem tancechtivých Polomských byl obrovský, již 14. ledna 2013
se setkají opět, tentokrát v tanečním kurzu pokračovacím. Po dvanáct večerů se
bude oblíbená dvojice tanečních mistrů Liduška Budíková a Jaroslav Kolínský věnovat všem, kdo chtějí svému tanečnímu umění vtisknout punc profesionality.

Šachové
střípky
S

NOVÝM ŠKOLNÍM
ROKEM ZAČALA
I NOVÁ ŠACHOVÁ
SEZÓNA

V Okresním přeboru družstev jsme po
třetím kole a třech vítězstvích bez ztráty bodu
na druhém místě, pouze o skóre horší za
Orlem Opava C. Potvrzujeme tak kvality
a formu z minulé sezóny a s ní i cíle a sny
o získání okresního poháru.
21. 10. 2012 ŠK U Lípy Malé Hoštice
3½ - 4½ TJ Velká Polom
11. 11. 2012 TJ Ludgeřovice 2 - 6
TJ Velká Polom
25. 11. 2012 TJ Velká Polom 5 - 3
ŠKTP Hrabyně "B"

A KOLOTOČ ZÁBAVY
hradní alternativa. Bylo na nich vidět, že kluci
mají něco odkopáno, a to nejen v nižších soutěžích. Na krajích zálohy podporovali naše
útočné hroty nejčastěji Lukáš Žídek, Martin
Mučka, Michal Ludvík, Radim Popek, Tomáš
Musial a Jan Sztefek. V útoku se střídali Jan
Bunček, Jan Chudoba a Martin Kozelský.
Dlouhodobá zranění víceméně vyřadila ze hry
Petra Kozelského ml. a Mirka Polomského.
Oba dva by patřili k oporám týmu.
Říká se, to nejlepší na konec. K našim
největším oporám patřili vždy brankáři.
Lukáš „Saky“ Kozelský, který se prokazoval po celý podzim výbornou formou a neskutečnou dřinou a pílí. Ve chvílích, kdy
nemohl kvůli zranění na hřiště, byl jistý
a svou kvalitou vynikající Petr „Kouba“ Kozelský. I jim patří velký dík.

Na závěr bychom zdůraznili „černou“
práci pořadatelů, hlasatelů, sponzorů
a všech členů výboru oddílu kopané i celé
Tělovýchovné jednoty Velká Polom. Bez
nich by fotbal ve Velké Polomi nemohl fungovat. S pocitem uznání vzhlížíme k postavení žáků v tabulce jejich soutěže (1. místo),
a dorostu, který se tvořil ve velkých obtížích
způsobených sháněním hráčů.
Víme, že jen dobrá a vytrvalá práce
s mládeží, o kterou je v dnešní době velká
nouze, může zachovat fotbal ve Velké Polomi.

Klubového přeboru, který hrajeme každý
pátek od 17 hodin v kulturním domě, se
letos účastní 15 hráčů. V průběžném pořadí
se zatím se čtyřmi body dělí o první místo
Jaromír Zdražila a Milan Kalavský, následovaní skupinkou tří a půl- a tříbodových hráčů.
V úterý 20. listopadu se za podpory našeho šachového oddílu uskutečnil v ZŠ
Velká Polom turnaj dětí druhého stupně.
Celkem se jej účastnilo 25 dětí a vítězem
turnaje se stal Petr Kupský.

Trenéři mužů:
Josef Bartoš, Josef Košař
Vedoucí mužstva:
Josef Sztefek, Emil Chudoba
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Cyklo – horo – vodo – kurz
V letošním školním roce poprvé, ve dnech 17. až 21. září, se
konal cyklisticko-horolezecko-vodácký kurz pro žáky druhého
stupně naší školy. Kurz probíhal v hasičském školicím středisku
v Janských Koupelích. Zúčastnilo se ho dvacet pět žáků, kteří
najezdili na kole celkem 130 km, naběhali v orientačních závodech více než 7 km, na cvičné stěně a skalách vylezli cesty
obtížnosti III. až VI. a v kánoích na řece Moravici strávili více
než 3 hodiny. Žáci přijeli domů unaveni, ale nadšeni z nových
zážitků a již dnes se těší na další kurz v září 2013.
Některé zajímavé informace z tohoto kurzu naleznete i na
našich stránkách www.zsvelkapolom.cz

Beseda o
holocaustu
Dne 5. listopadu 2012 proběhla
v naší škole zcela ojedinělá beseda s pamětníky holocaustu. Tato beseda se
uskutečnila v rámci projektu Centra
vzdělávání a dialogu, který je realizován
českou pobočkou Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě
(ICEJ). Cílem celého projektu je zvýšit
u mladých lidí povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku. Výchovné působení proti
antisemitismu má přímý dopad také na
chápaní ostatních projevů netolerance ve
společnosti. Všechny besedy realizované
v rámci tohoto projektu vedou odborně
vyškolení lektoři. Jsme rádi, že se naši
žáci mohli takovéto akce zúčastnit.
Barbora Rohelová, učitelka – metodik
prevence sociálně patologických jevů
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Vědomostní soutěž Kvarteto
V říjnu naše 5. třída obdržela
pozvánku do vědomostní soutěže
KVARTETO. Po přečtení podmínek
jsme se rozhodli, že zkusíme štěstí
a otestujeme, co všechno umíme.
Nastalo dlouhé přemýšlení a rozhodování, kdo bude naši školu reprezentovat. Do soutěžního klání jsme nominovali čtyři soutěžící a dva náhradníky.
Koncem října proběhlo základní kolo v ZŠ
PORG v Ostravě. Z dvaceti zúčastněných
škol se naší čtveřici povedlo probojovat se
mezi osm nejlepších a zajistit si tak účast ve
finále. Nastaly horečné přípravy a již 15. listopadu jela celá třída oblečená v oranžových barvách povzbuzovat své kamarády. Ve
finálovém klání museli soutěžící prokázat
nejen znalosti z různých oblastí vědy, ale
i svou zručnost a obratnost. Divákům a porotě také představili v krátké prezentaci naši
obec a školu. Svým uměním nás podpořila
Melánie Václavíková, která předvedla ukázku

tance ve stylu disco dance. Finále lze charakterizovat jako náročné, napínavé, zajímavé, ale také vyčerpávající. Mezi konkurencí velkých škol jsme se však neztratili.
Naše kvarteto ve složení Zlata Schwarzová,
Tereza Vašková, Jan Filipčík a Jiří Večeřa obsadilo výborné dělené páté a šesté místo.
Účast v této soutěži byla pro všechny děti zajímavou zkušeností a já jim děkuji za jejich
snahu a úsilí. Mgr. Anna Hrubá, třídní učitelka

VÁNOČNÍ

DÍLNY OČIMA DĚTÍ

Ve vánočních dílnách jsme si vyzkoušeli různé výtvarné techniky. Bavilo nás pečení perníků. Většina se nemohla dočkat dalšího dne, kdy se perníky zdobily. Líbilo se nám taky malování na
sklo a vyrábění hvězdiček z perliček. Také jsme si mohli vyzkoušet
vyrobit přáníčko s hedvábím. Stříhali jsme i z textilu. V keramické
dílně jsme vyráběli výrobky, které nám zpestří vánoční svátky. Některé děti si vzaly výrobky domů a daly je jako dárky svým blízkým
nebo jako ozdobu na stromeček. Líbily se nám všechny aktivity
a doufáme, že příští rok budou dílny zase s ještě více aktivitami,
abychom si mohli vyrobit víc a víc výrobků a ozdob.
Eva Vanderová, Kateřina Beinhauerová,
Martina Boleslavská a Anna Hablawetzová, žákyně 8. třídy

ADVENTNÍ

VĚNCE

V pátek 30. listopadu 2012 se konala v budově základní školy
předvánoční akce určená pro širokou veřejnost – pletení adventních věnců.
Vánoční dekorace potřebné k výrobě věnců bylo možné zakoupit přímo na místě nebo si uplést věnec z přinesených ozdob. Připraveny byly také smrkové a borovicové větve. Akci pořádají
učitelky I. stupně školy již po několik let a setkává se s velkým
Kolektiv učitelek I. stupně školy
ohlasem.

VÁNOČNÍ

WORKSHOP

V sobotu 24. listopadu 2012 proběhla v naší škole další dílčí aktivita z projektu COMENIUS – Vánoční dílny pro předem přihlášené
žáky 6. až 9. tříd. Děti měly možnost si vyrobit hvězdičku z perliček,
upéct a nazdobit perník, malovat na sklo a hedvábí, vyrobit dárek
z keramiky a vánoční ozdoby z textilu. Všichni prožili příjemné sobotní
předvánoční dopoledne. Magdaléna Gorpielová, vychovatelka Š D

Drakiáda
V sobotu 22. září proběhla na kopci
u vodojemu tradiční Drakiáda. Sobotní
ráno bylo velice větrné a chladné, odpoledne se počasí naštěstí umoudřilo a draci
vzlétli k obloze. Letošní ročník navštívilo
mnoho dětí s koupenými, ale také vlastnoručně vyrobenými draky. Ocenění si odnesli David Hrdina, Bára Malíková a Ondřej
Coufal. Cenu pro nejlepší draky létavce si
odnesli Adam Rychlý, Barbora a Marek Strnadovi a Eliška Španělová. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a také čaj pro
zahřátí. Děkujeme výboru sdružení rodičů
za uspořádání akce.
Mgr. Anna Hrubá, učitelka

Projekt Edison
V letošním školním roce navštívili naši školu v rámci projektu
Edison stážisté ze zahraničí – z Indie, Kolumbie, Turecka, Ruska,
Egypta a Maďarska. Všichni jsou studenty vysokých škol a jejich
cílem bylo představit našim žákům svoji zemi – její obyvatele, náboženství, kulturu, politickou situaci apod., a to formou „Global village“ (stánků), ve kterých vystavili typické věci své země, jako je
jídlo, hrací nástroje, oblečení, tradiční dekorace a mnoho jiného.
V rámci projektových dnů měli naši žáci příležitost s nimi hovořit,
pokládat jim otázky a ověřit si tak svoji schopnost komunikovat
v anglickém jazyce. V naší škole stážisté setrvali dva dny (24.
a 25. 9. 2012), další dva dny se představili v základní škole v Krásném Poli. Výsledky projektových dnů jsou zpracovány a budou ve
škole v respiriu vystaveny po celý školní rok.
Barb ora Rohelová, učitelka
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Sv. Martin
Již od pradávna lidé, tedy hlavně
děti, očekávají každoročně 11. listopadu příjezd sv. Martina. Říká se, že
přijede na bílém koni a s ním do kraje
přijde zima a sníh.

VALENTŮV PODZIM

V loňském roce pěvecký sbor PAPRSEK
zazářil na festivalu pěveckých sborů Valentův
podzim v Bělotíně, což přineslo pozvání i do
letošního ročníku. Náš sbor opět velice úspěšně reprezentoval naši školu i obec Velká
Polom. Mezi jedenácti, většinou dospělými,
sbory z celého Moravskoslezského kraje,
působil svěže, akčně a originálně. V průběhu
i na konci vystoupení sklidil zasloužený potlesk, vyslechl si řadu pochvalných slov a obdržel zvláštní poděkování přímo od starosty
obce Bělotín Mgr. Eduarda Kavaly.
Mgr. Jitka Švidrnochová,
učitelka, sbormistryně

Děti z Mateřské školy Na Kopečku
v Horní Lhotě, jejich rodiče a paní učitelky
se letos rozhodli, že půjdou sv. Martina přivítat. Už 1. listopadu se sešlo několik desítek
příznivců sněhové nadílky s lampiony a volali
sv. Martina. Po několika minutách opravdu
přijel rytíř na krásném koni. Se všemi, kteří
ho vítali, se pozdravil a slíbil, že sněhovou nadílku pošle, až přijde ten správný čas.
Pro odvážné děti byla navíc připravena
stezka odvahy. Na louce u mateřské školy
se při setmění objevili hejkalové, čarodějnice,
upíři a jiná strašidla. Kdo měl odvahu, vydal
se je pozorovat. Za statečnost dostali všichni
svítící náramky, sladkou odměnu a od svatého Martina poklad s perníkovými koníky.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akce. Blanka Kozáková učitelka MŠ

M IKULÁŠSKÁ LAŤKA
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 proběhla v naší škole další dílčí aktivita
mezinárodního projektu „Return to
roots“, financovaného z programu
Comenius – soutěž ve skoku vysokém pod názvem „Mikulášská laťka“.

Kategorie mladší chlapci
1. místo: Vavrečka Dalibor 135 cm
2. místo: Koutný Matěj
3. místo: Niziol Jiří

VÝSLEDKY:

Kategorie starší dívky
1. místo: Exnerová Hana
130 cm
2. místo: Bazárová Michaela
3. místo: Jarošová Isabela

Kategorie mladší dívky
1. místo: Šlachtová Kristýna 125 cm
2. místo: Laufková Nela
3. místo: Káňová Alena

Kategorie starší chlapci
1. místo: Kopec Daniel
2. místo: Gbelec Josef
3. místo: Stadther Jiří

OBVODNÍ

KOLO V HALOVÉ KOPANÉ
A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

6. – 7.

TŘÍD

150 cm

ZŠ

Dne 22. listopadu 2012 se zúčastnila naše škola turnaje
v halové kopané, který se konal v tělocvičně v Plesné pod
záštitou Domu dětí a mládeže v Ostravě-Porubě.
Obvodního kola se zúčastnilo celkem dvanáct škol z obvodu Poruba, které sehrály turnaj ve čtyřech skupinách systémem každý
s každým. Vítězové skupin postoupili do finále obvodního kola, které
se uskutečnilo 29. listopadu 2012.
Naši chlapci si v tomto finále vedli znamenitě a po dvou vítězstvích a jedné remíze postoupili z 1. místa do městského kola!
Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme
jim mnoho dalších úspěchů v městském, popřípadě krajském kole!
Výsledky finále obvodního kola:
ZŠ a MŠ Velká Polom : ZŠ Dětská
2:1
ZŠ a MŠ Velká Polom : ZŠ Klimkovice 2:1
Mgr. Jiří Skiba
ZŠ a MŠ Velká Polom : ZŠ Valčíka
1:1
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Úspěšné družstvo našich žáků v halové kopané
Zleva zhora: J. Niziol, D. Vavrečka, J. Hrubý, T. Vůjtek, M. Koutný,
I. Bolek, O. Kozelský, J. Thiemel, P. Kupský, V. Vaněk

Mezinárodní partnerský projekt COMENIUS
V letošním školním roce získala
naše škola finanční grant na Mezinárodní partnerský projekt COMENIUS.
Získané finanční prostředky byly použity na aktivity mimo vyučování, např.
na Kurz zpracování fotografie, Vánoční
dílnu či Mikulášskou laťku.
Stěžejní aktivitou je navázání spolupráce
se školami v zahraničí.
Cílem celého projektu je setkání s dětmi
a učiteli z partnerských škol, vzájemná konfrontace a možnost komunikace v cizích jazycích a poznání života, kultury a zvyků
v cizích zemích.
Našimi partnerskými školami se staly:
Gimnazjum w Chwiramie
(Polsko)
Katolícka spojená škola Levice
(Slovensko)
Seces Elementary Schoul (Lotyšsko)
Projekt se skládá ze čtyř částí, tzv. mobilit, ve kterých mají děti postupně navštívit
všechny partnerské země.

Jako první připadl tento úkol právě naší
škole. Od 14. do 19. října jsme se stali hostiteli dětí a učitelů z těchto škol. Zajistili jsme
bohatý program a dny plné aktivit.
Po slavnostním zahájení v sále školy byly
děti rozděleny do „barevných“ mezinárodních
týmů a v těchto skupinách si prohlédly školu
a školku. Vyzkoušely si práci v keramické dílně.
V odpoledních hodinách jsme všichni navštívili Landek a ve večerních hodinách dorazili do rekreačního střediska ORIENTKA
v Jeseníkách. Další dny patřily poznávání
kraje. Nejen pro cizince, ale i pro naše děti
byla tato místa velice atraktivní. Prohlédli
jsme si Olomouc, Praděd, lázně Karlova Studánka, přírodní rezervaci Rejvíz, Zlatorudné
mlýny, papírnu ve Velkých Losinách, přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně.

Večery patřily společným aktivitám –
hrám, diskotéce atd.
Každý den „barevné“ týmy vypracovaly
zprávu v pěti jazycích. Každá národnost ve
svém jazyce a v angličtině. Tyto zprávy si můžete přečíst na naších internetových stránkách (http://comenius.zsvelkapolom.cz).
Hlavní poslání projektu – tedy komunikace a spolupráce, předčilo naše očekávání.
Z dětí se velice brzy stali kamarádi. Týden si
skutečně užily a na konci pobytu se opravdu
velice těžce loučily.
V květnu nás čeká mobilita č. 2, kdy pojedeme do Polska a bude nás hostit Gimnazjum
w Chwiramie, v následujícím školním roce přijdou na řadu školy na Slovensku a v Lotyšsku.
Již dnes se na další setkání těšíme.
Mgr. Jitka Švidrnochová

Mobilita 1 očima zúčastněných dětí

Projekt Comenius se nám už od začátku zdál zajímavý. Opravdu
můžeme říct, že to byl jeden z nejkrásněji strávených školních týdnů.
Troufneme si tvrdit, že to byl nejzajímavější týden vůbec. Komunikace i spolupráce mezi zástupci čtyř zemí – Česka, Slovenska, Polska i Lotyšska – pro nás byly velkým přínosem. Nejen v angličtině,
ale i ve vytváření kamarádských vztahů. Dozvěděli jsme se mnoho
o jiných zvycích, kulturách i školství. V průběhu týdne jsme navštívili mnoho zajímavých míst Jeseníků a okolí.
Naše pocity po Comeniu jsou smíšené. Na jednu stranu jsme
velice rády, že jsme se toho mohly zúčastnit, ale na druhou stranu
nám to všechno chybí. Ti lidé a režim nám totiž přirostly k srdci
a na konci týdne jsme se se slzou v oku rozloučili.
B. Hošková, R. Beinhauerová, S. Onderková

Zahraniční asistentka
Naše škola získala v letošním školním
roce v rámci projektu EU zahraničního
asistenta, který u nás působí od 1. října
2012 do 18. ledna 2013.
Jedná se o mladou německou pedagožku, která v rámci zahraniční spolupráce na naší škole vyučuje kromě
němčiny především angličtinu, a to velmi
netradiční formou – v angličtině učí
i další předměty, jako například zeměpis
a občanskou výchovu.
Tato asistentka působila již půl roku
v jižní Africe, a tak věříme, že její znalosti
a zkušenosti budou pro žáky naší školy
přínosem. Barbora Rohelová, učitelka

Školní sportovní pohár
Školní sportovní pohár (ŠSP) je celoroční soutěž pro žáky druhého stupně
naší školy.
Soutěží se ve 4 kategoriích:
1. kategorie - chlapci 6. a 7. ročníku
2. kategorie - chlapci 8. a 9. ročníku
3. kategorie - dívky 6. a 7. ročníku
4. kategorie - dívky 8. a 9. ročníku
Soutěží se postupně v 6 sportovních
odvětvích:
1. Kros (běh v terénu na 1,5 km) (říjen)
2. Šachový turnaj (listopad)
3. Mikulášská laťka (skok vysoký) (prosinec)
4. Šplh (4,5 m na tyči) (leden)
5. Míčový víceboj (střelba) (duben)
6. Orientační běh (s mapou v lese) (květen)

Každý účastník získává za každou soutěž
body za umístění (za 1. místo 10 bodů, za 2.
místo 9 bodů,…, za 10. místo 1 bod) a body
za účast (5 bodů za každou soutěž). Body se
postupně sčítají.
Vítězové každé kategorie získají na konci
školního roku sportovní pohár. Nejlepší tři žáci
každé kategorie získávají účast na sjezdu
Mgr. Jan Šrajer, učitel
Moravice na raftu.
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V Neplachovicích získali zlato
Pravidelní čtenáři již při čtení nadpisu očekávají chvalozpěvy na velkopolomské mladé hasiče, kteří jistě
opět na soutěži v uzlování v Neplachovicích získali zlato. A je tomu
opravdu tak!
Za posledních pět let, kdy do Neplachovic
jezdíme, jsme ještě neskončili hůř než třetí
a třikrát jsme vyhráli. Stejně jako v předchozích letech se soutěžilo ve vázání uzlů na čas.
Soutěže se letos zúčastnilo na sto dětí
a naše děti opět vynikly. V soutěži družstev
obsadily vzpomínané první místo. Toto vítězství se však nerodilo snadno, neboť výkony
všech družstev se každým rokem zlepšují
a každé drobné zaváhání znamená ztrátu
cenných desetin sekundy.
V prvním našem pokusu k takovému zaváhání došlo na úvazu na proudnici a naše
družstvo tak dosáhlo času něco málo přes
27 sekund. Tento výsledek by stačil „pouze“
na třetí místo (v minulých letech na zlato).
Děti se však s tímto výsledkem nehodlaly
smířit. Ve druhém pokusu zabojovaly a dosáhly času 23,19 sekundy. Tento čas již na

vítězství stačil, protože druhé nejrychlejší
družstvo dosáhlo času o několik desetin sekundy horší. Odstup mezi druhým a třetím
místem už byl v sekundách.
Po soutěži družstev následovala soutěž
jednotlivců. Zde jsme měli několik kandidátů
na velmi dobré umístění. Vždyť v posledních
letech naše děti pravidelně obsazovaly medailové pozice. A předpoklad se také splnil.
Na prvním místě v kategorii starších skončila
Bára Hošková, která se vítězstvím rozloučila
s touto soutěží, neboť od příštího roku již
bude soutěžit v dorostenecké kategorii. Ve
stejné kategorii na třetím místě skončila
Martina Kolečkářová. V kategorii mladších
jsme měli pouze jediného zástupce, kterým
byl Tomáš Železný. Tomáš začal chodit mezi
hasiče teprve nedávno a byla to pro něj první
soutěž tohoto typu. Nicméně na jeho výkonech to bylo pramálo znát. Od prvních kol si
udržoval stabilně rychlé časy a hlavně vůbec
nechyboval, což jej vyneslo až na první místo
v jeho kategorii. Vyhlášení výsledků pak vypadalo velice působivě, když všude byly vidět
hlavně naše modré dresy. Všem dětem gratulujeme k úžasným výsledkům!

Ještě si dovolím krátce zhodnotit končící
rok 2012 z pohledu hasičské mládeže.
V tomto roce jsme se s dětmi zúčastnili jedenácti soutěží a ve třech z nich děti skončily
na stupních vítězů. Sedm dětí si v těchto soutěžích odbylo svou soutěžní premiéru. Musím
konstatovat, že to vždy bylo s odpovídajícím
nasazením a zápalem, který často přinesl vynikající výsledky.
Nejdůležitější událostí z materiálního hlediska bylo pro nás otevření Hasičského
domu, ve kterém máme po letech pro děti
důstojné prostory, kde je radost trávit čas. Za
tuto klubovnu patří všem, kteří se podíleli na
jejím vzniku, velký dík. S dětmi jsme klubovnu poprvé využili u příležitosti zahájení letních
prázdnin. Opekli jsme párky, zahráli si hry,
zazpívali u kytary a nakonec jsme v klubovně
přespali. Starší z dětí zde také v nočních hodinách absolvovaly stezku odvahy. Zájemci
z řad občanů si mohli klubovnu mládeže prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří.
Věřím, že i díky nové klubovně budou naše
děti v příštím roce stejně úspěšné jako letos.
Jan Kordas,
SD H Velká Polom

Domácí soutěž mladých hasičů
Po několika letech se do Velké Polomi vrátila soutěž mladých hasičů.
A hned to bylo ve velkém stylu. Soutěž
s názvem Podzimní čtyřboj se nám podařilo zařadit do seriálu Ostravské ligy mládeže,

a tak jsme měli zajištěnu nemalou účast
družstev z celé Ostravy. Soutěže se nakonec
zúčastnilo 32 pětičlenných družstev. Družstva soutěžila ve vázání uzlů a dalších třech
netradičních disciplínách: hod míčkem na

terč, střelba hokejkou do brány a hod šipkami. Soutěž začínala v devět hodin a výsledky byly vyhlášeny již chvíli po jedenácté
hodině. Za takto rychlý průběh vděčíme zejména velmi pracovitým a rychlým rozhodčím
z řad velkopolomských hasičů, ukázněným
dětem a také technice, která za nás prováděla okamžité sčítání a vyhodnocování výsledků.
My jsme na soutěž připravili dvě družstva,
jedno v kategorii mladších žáků a druhé v kategorii starších žáků. Toto se nám povedlo
zejména proto, že na domácí soutěž si děti
a případně jejich rodiče udělali čas. Zkušené
družstvo starších soutěž v podstatě bez zaváhání vyhrálo před druhým družstvem
z Horní Datyně.
V družstvu mladších jsme měli i děti, které
ještě nebyly na žádné soutěži. Nutno podotknout, že tyto děti se na soutěž těšily nejvíce. Po velmi hezkých výkonech nakonec
děti obsadily desáté místo z devatenácti
družstev (v jedné z disciplín se děti umístily
na 3. místě). Kategorii mladších žáků vyhrálo
družstvo ze sousedního Krásného Pole.
Pro mnohé děti to jistě byla zajímavá první
zkušenost s hasičskými soutěžemi, i když
v trochu netradičním podání. A už se těší na
další klání, které je čeká v lednu v MichálkoJan Kordas, SD H Velká Polom
vicích.
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Stejně jako v minulých letech se reprezentanti našeho klubu zúčastnili celé řady jezdeckých soutěží jak u nás, tak v zahraničí.
Ačkoli se naši jezdci věnují skokovému ježdění, v rámci
přípravy byli i na několika drezurních soutěžích, kde se
mezi drezúristy rozhodně neztratili, ba naopak. Nina
Kaločová s Ebony se stala vicemistryní oblasti mezi
juniory a pozadu nezůstal ani Jakub Ludvík, který
s Grey Lady skončil druhý mezi mladými jezdci.

Velkopolomský pohár

Sezóna Jezdeckého klubu
Velká Polom v roce 2012
V oblasti parkurového skákání se dařilo
ještě více. Hned ze začátku sezony absolvovala svůj první mezinárodní start dvojice Michaela Bendová s Angel V Driene v rakouském Ranshofenu, kde ostudu rozhodně
neudělala a přivezla 8. místo z finále přátelské tour.
Mladší koně a méně zkušení jezdci absolvovali řadu soutěží v blízkém okolí. Mezi
juniory sbírala zkušenosti Dominika Davidová
s Harrym 4, Natálie Nytrová se Santiagem
a Jana Palová se Samantou L. Řady dospělých jezdců posílily Jana Sandriová s Lillou,
Dana Čichoňová s Picolla Balerinou, Zuzana
Sedláčková s Penelopou a Eva Petrželková
s Lordem. Ti zkušenější vyráželi dále od domova.
Oblíbeným cílem se staly závody zařazené
do prestižního seriálu Český skokový pohár,
který je extraligou českého parkurového
skákání.
Ve vyšších soutěžích bojoval hlavně
Jakub Ludvík s Kaucí. Ti si vyskákali řadu
pěkných umístění a kvalifikaci na Mistrovství

republiky v Martinicích, kde v kategorii mladých jezdců obsadili krásné 4. místo.
Ve středních soutěžích sbírala zkušenosti
již výše zmíněná Angel s Míšou (které se dařilo dokončit většinu parkurů na stupni L a S
s čistým štítem nebo jednou malou chybou)
a Jakub s Grey Lady, která, ačkoli první rok
startující na úrovni S, podávala tak přesvědčivé výkony (zejména start na mezinárodních
závodech CSI Zduchovice, odkud přivezla vynikající druhé místo), že byla tato dvojice vybrána na MČR do týmu severomoravských,
který skončil jako čtvrtý.

Stejně jako v minulých letech jsme začátkem května uspořádali dvoudenní Velkopolomský pohár. Letošní ročník byl velmi
vydařený a zaznamenal větší diváckou účast
nejen díky úžasnému počasí, ale také kvůli
změnám v programu – například přidání vozatajských soutěží, které jsou velmi atraktivní.
Ve všech soutěžích se našim jezdcům
a koním dařilo a pokaždé jsme některé
z nich viděli na dekorování. Závěrem programu byla jako vždy soutěž stupně S** (130
cm) o Velkopolomský pohár, ve kterém se
podařilo zvítězit domácímu Jakubu Ludvíkovi
s koněm Kauce.
Během celého roku probíhal výcvik dětí
z jezdeckého klubu. V posledních dvou letech
se rovněž zabýváme i velmi důležitou službou
pro ty méně šťastné z nás – hiporehabilitací.
Hiporehabilitace je mezinárodně uznávaná terapie fyzicky či mentálně postižených dětí prováděná za pomoci koní, která zlepšuje fyzický
i psychický stav malých pacientů.
Sezonu jsme ukončili již tradičním dnem,
který je vyhrazen hrám a soutěžím pro všechny
členy klubu, jejich rodiče, přátele a známé.
Teď nám všem zbývá ještě pár dní, které
koně tráví aktivním odpočinkem, než všechen kolotoč s přípravou a tréninky začne
nanovo. Věříme, že i v příští sezoně si všichni
naši koně zachovají zejména své zdraví
(a trenér nervy ☺), aby i příští rok mohli všem
ukázat, že ačkoli jsme jen malý klub, rozhodně se ani mezi těmi velkými neztratíme.
Za JK Velká Polom Agáta Birková,
foto Josef Marek

Největší skok kupředu zaznamenala dvojice Nina Kaločová a Ebony. Letos stihly absolvovat své první S (úspěšně), kvalifikovaly
se na MČR, odkud přivezly 4. místo mezi mladšími juniory. V mezičase si odskočily zazávodit do Dubicka na mistrovství Severní Moravy,
odkud si přivezly stříbrnou medaili. Průběžně se
během roku účastnily Kolowrat cupu, seriálu
soutěží pro juniory v rámci Českého skokového
poháru (z každého kola si dovezly umístění)
a z finále v Hořovicích si odvezly 4. místo.

11

Lumír Tvarůžka Automotor
autorizovaný servis Škoda
Chrudimská 92
747 64 Čavisov

Naše služby zahrnují mimo jiné:

www.automotor.cz
tel.: 553 768 109
602 761 229
725 078 944
606 264 747

-servisní prohlídky
-výměny olejových náplní motorů i převodovek
-přípravu a provedení STK a Emise
-seřízení geometrie náprav
-opravy vozů po nehodě, lakýrnické a karosářské práce
-pneuservis
-montáž příslušenství
-servis klimatizace
-opravy a seřízení náprav
Jsme značkový servis Škoda
-opravy motorů a převodovek
a opravujeme vozidla
-service mobil 24h
-zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy
i ostatních značek.
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