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NÁŠ
Vážení občané,
nezadržitelně
se blíží vánoční
svátky, dny naplněné klidem, láskou a vzájemným
porozuměním.
Sváteční
pocit
a romantiku této
doby podtrhuje
obvykle sněhová
nadílka, návštěva půlnoční mše sv. v našem
krásném kamenném kostelíku, světýlky rozzářené hřbitovy. Ale také návštěvy našich
blízkých, vánoční koncerty či jiná společenská setkání.
Pak už následuje konec roku a přísliby
časů nastávajících. Máme více času se zamyslet nad během života, radostmi i strastmi uplynulých dnů, nad vztahy s lidmi okolo,
spolupracovníky, sousedy, spoluobčany, ale
i nad vztahy v nejbližším rodinném kruhu.
Myšlenky se točí i kolem hospodaření a financí, ať už rodinných, státních či obecních.
Já bych se v tomto okamžiku zastavila

(samozřejmě s ohledem na mou funkci)
u záležitostí obecních. Ohlédnu se trošku
zpět – myslím, že můžeme být s rokem
2011 spokojeni. Dokončili jsme rozpracované projekty, zvládli jsme jejich vyúčtování,
na účet obce přišly platby dotací, vrátili jsme
velké finanční prostředky bance. Jako poslední byla dokončena Mateřská školka
U Rákosníčka, kterou jsme počátkem září
oficiálně předali k užívání a veřejnosti zpřístupnili prostory okolo školky. Tím jsme
završili etapu našeho mimořádného stavebního úsilí. Nedá se předpokládat, že se
tato situace někdy zopakuje. Zapíše se tak
do dějin naší obce navždy jako ojedinělá
a výjimečná. Jsem ráda, že toto hektické
úsilí máme za sebou. Bylo to hodně náročné. O to víc mne těší, že jsme nenarazili
na neřešitelné problémy a se vším jsme se
„poprali“ v tom dobrém slova smyslu.
V minulé vydání Bumerangu jsem psala
i o „staré“ mateřské školce (tento výraz již
neodpovídá skutečnosti, leč jiné vhodnější
označení mne nenapadlo). Je v ní mnoho nového a uvolněné opravené prostory jsou moc
hezké. Potěšila mne informace paní učitelky,

že rodiče sem vodí své dětičky rádi. Zdejší
téměř rodinná atmosféra je pro ty malé
špunty přínosná. Naše rozhodnutí tedy bylo
správné. Energie, kterou jsme investovali do
organizace celkové opravy, stála za to.
Pro oblast školství jsme zajistili maximum. K řešení zůstává již jen otázka obnovy
a modernizace stávající tělocvičny, případně
výstavby nového zařízení. Uvidíme…
Máme však k řešení další věci. Rádi bychom postupně zrekonstruovali další objekty v majetku obce. Jsou to stavby na ul.
Opavské, tedy u vysoce frekventované komunikace. Jejich podoba dotváří obrázek
obce. Mám na mysli budovu, kterou užívá
Policie ČR, a objekt stojící mezi obecním
úřadem a „starou“ školkou, který začínáme
nazývat Dům hasičů. Chceme jej totiž modernizovat a následně předat k užívání
našim hasičům, aby měli trvale k dispozici
slušné zázemí. Předpokládáme, že následně budou o budovu i o její nejbližší okolí
pečovat zodpovědně.
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PF 2012
KALENDÁŘ
sobota
pátek
sobota
neděle

14. ledna 2012
20. ledna 2012
28. ledna 2012
5. února 2012

PLESŮ VE
Retro ples
Ples TJ
Hasičský ples
Dětský maškarní ples

VELKÉ POLOMI
Country bál I.
sobota
11. února 2012
Country bál I I.
sobota
18. února 2012
Rockový ples
pátek
24. února 2012
Plesy se budou konat v sokolovně TJ Velká Polom.

Výjimečná událost ve Velké Polomi
hosté. Vše probíhalo hladce a na závěr cinkly
číše a všichni srdečně gratulovali. Pak bleskl
fotoaparát, to se fotila celá zúčastněná rodina, a všichni se společně odebrali k slav-

nostnímu obědu. Nám, které jsme zajišťovaly
průběh celého obřadu, zbyly velmi hluboké
vzpomínky a záznam v pamětní knize.
Tereza Mučková

spíš budeme muset rekonstrukci financovat
z vlastních zdrojů. A to může být problém.
Samozřejmě je před námi i otázka odkanalizování obce a opravy mnoha místních
komunikací, dalších částí chodníku podél
Opavské ulice, případně výstavba nového
chodníkového tělesa na ul. Na Rohuli. Nevypadá to na příliš velký klid, avšak s ohledem na vývoj ekonomiky celé ČR, daňové
reformy, ale hlavně na celosvětovou krizi
musíme být velmi uvážliví. Hospodaření naší
obce ovlivní nejen změny DPH, a tedy i výše
provozních nákladů (větší škola, nová
školka atd.), ale i problémy nebo úspěchy
v podnikatelské sféře (máme hodně pronajatých objektů). Také daňové příjmy, přerozdělované prostřednictvím státního
rozpočtu. Pomoci by nám mohla ministerstvem financí navrhovaná změna rozpočtového určení daní, která by měla posílit
rozpočty především malých sídel. Boj na politické scéně v této oblasti svědčí o tom, že
se jedná o vysoce aktuální a pro většinu
obcí velmi zajímavé téma. Je před námi
mnoho otazníků a nejistých odpovědí. Nikdo
pořádně neví, co nás v příštích měsících a
letech čeká. Složité bylo sestavit státní rozpočet a složité bude sestavit i rozpočty obcí.
Zatím se nám vždy podařilo kvalifikovaně
odhadnout příjmy i výdaje, tentokrát je docela dobře možné, že budeme muset rozpočet v průběhu roku 2012 upravovat.

Dovolím si citovat z článku mého kolegy
ve sněmovně: „V obchodech se začínají rozsvěcovat vánoční svíčky, reklamy, lákající
k nákupu drahých dárků. Na české dveře
klepe v krátké době již druhá ekonomická
krize. Přichází zvenčí a málokdo je schopen
odhadnout její hloubku. Je na místě být
s výdaji opatrný.“
Ano, je třeba zvažovat výdaje rodinné, výdaje státní, ale i obecní. To, co jsem popisovala výše, cítíme jako potřebu. Otázkou
zůstane, co z toho zrealizujeme – na co mít
budeme a na co ne. Ale nejde o život. Základní infrastrukturu máme vybudovanou,
není problém uspokojit základní potřeby našich občanů. To, co plánujeme, se dá chápat
jako nadstandard (snad kromě zmíněné kanalizační sítě). Takže pokud nedojde k realizaci výše nastíněných projektů v roce 2012,
budou řešeny snad v letech následujících.
Vážení a milí občané, přejme si vzájemně, ať společně prožijeme příští rok ve
zdraví a síle, ať nás nepostihne nějaká mimořádná a neřešitelná událost, ať už v rodině nebo v obci. Ať si umíme vyjít vstříc,
nehandrkujeme se kvůli maličkostem. Čeká
nás zřejmě složité období a dobré vzájemné
vztahy nám všem pomohou tuto složitou
dobu překonat.
Klid a mír v duši a pohodové Vánoce
Ludmila Bubeníková
Vám všem.
starostka obce

Nevím, jestli se mi to někdy podaří. Už Vás
to taky napadlo? Po celou dobu jsem na to
myslela. Jak to jen dokázali, tak dlouho? Asi
si říkáte, že musím být zmatená. Dohaduji se
tady sama se sebou, ale neřeknu o čem…
V sobotu 24. září jsem se, jako členka hudebního doprovodu obřadů, zúčastnila diamantové svatby manželů Bymových. Oběma
jim přeje zdraví a hřeje je neustávající láska,
která je spojuje již od roku 1951, kdy se rozhodli vkročit do společného života. Těžko se
mi to hodnotí, protože jsem ještě mladá, ale
myslím, že jejich vztah prošel mnoha zkouškami pevnosti a všechny přestál.
Den to byl velice slavnostní, plný květin,
slz dojetí, pohnutí, ale zároveň humoru a rodinné pohody, kterou s sebou přinesli všichni
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Na ulici Osvoboditelů máme další
obecní nemovitosti. Připravujeme rekonstrukci bývalého Domu zahrádkářů – o způsobu jeho využití rozhodlo zastupitelstvo
obce na nedávném zasedání. Máme za to,
že s ohledem na bezbariérovost, dobrou dostupnost i možnosti parkování je vhodné zřídit v něm veřejnou knihovnu spolu
s informačním centrem. Finanční nároky
vzejdou až ze zpracovaného rozpočtu, který
bude součástí projektové dokumentace.
Po dořešení majetkoprávního vypořádání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových bude zastupitelstvo
rozhodovat i o nemovitostech naproti kostela sv. Václava. Jde o rodinný dům č.p. 18
a zahradu za ním. Existuje několik variant
řešení. Mělo by být rychlé, neboť objekt stojí
blízko nádherné stavby fary a kostela a kazí
dojem v této nejstarší části obce.
Kousek dál se nachází další významný objekt č.p. 15 (kdysi sloužil jako mateřská škola),
jehož nové využití je také na programu dne.
Také je stále aktuální a živá myšlenka rekonstrukce sokolovny. Možná v menším
rozsahu než jsme měli v úmyslu před pár
lety, kdy jsme k financování chtěli využít evropské fondy. Přesto to vypadá, že se bude
pořád jednat o značně vysokou částku. Výhled na další dotační plánovací období
2014 - 2020 není příliš optimistický, takže
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RECYKLOHRANÍ

BIO odpad
Dle informací společnosti OZO Ostrava s.r.o. oznamujeme občanům, že nádoby na BIO odpad nebudou občanům odebírány. Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou, takže přes zimu nádoby uschovejte a od dubna následujícího roku
vám budou opět vyváženy v pravidelném čtrnáctidenním svozu. V případě, že
chcete službu odvozu BIO odpadu ukončit, můžete odvoz BIO nádoby dohodnout na tel. č. 800 178 532. Další telefonická spojení, příp. emailové adresy jsou k dispozici na stránkách společnosti (www.ozoostrava.cz).
Jakékoliv změny ve svozu (stanovení délky období, změna počtu nádob) lze dohodnout přímo s pracovníky společnosti na výše uvedených kontaktech.
Společnost OZO Ostrava s.r.o. dále informuje občany, že tímto smluvním vztahem nelze řešit jednorázový svoz BIO odpadu. Tento lze objednat jako komerční
službu na výše uvedených kontaktech. Případné uzavírání nových smluv lze nadále činit na obecním úřadě.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH, VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
A ELEKTRO ODPADŮ V ROCE 2012:
Sobota 9. června 2012 od 8 do 11 hodin, sobota 15. září
2012 od 8 do 11 hodin, vždy na autobusovém stanovišti
na ul. 9. května.

Velká Polom v číslech
Za pár týdnů budeme opět o rok starší
a zamýšlíme se nad tím, jaký byl končící rok
a co nám přinese ten příští. I my na obecním
úřadě jsme sáhli po statistice, kterou vedeme.
Velká Polom má v současné době 1918
obyvatel, z toho 931 mužů a 987 žen. Z tohoto počtu je 405 dětí do 18 let. Čtyři naši
spoluobčané jsou starší 90 let. V letošním
roce se zatím narodilo 23 dětí a rozloučili
jsme se se 14 spoluobčany. Z obce se letos
odstěhovalo 20 obyvatel, přistěhovalo se 66.
V obci má trvalý nebo přechodný pobyt občana Evropské unie i 16 cizinců. Ekonomicky aktivních obyvatel je v obci 81%
z celkového počtu občanů.
Všem našim občanům přejeme všechno
dobré a spokojené žití nejen v roce 2012.
Libuše Výtisková, matrikářka

V naší škole pokračuje celorepubliková
soutěž RECYKLOHRANÍ, do které jsme se
přihlásili na podnět loňských čtvrťáků.
Cílem je nasbírat co nejvíce použitých baterií, které se mohou později dále zpracovávat.
V červnu jsme ocenili nejlepší sběrače. Byli
to Jan Chodil (5. třída), Ondra Demel (5.
třída), Radek Pytel (5. třída), Radim Heiser (6.
třída), celá 8. třída, Michaela Maláčová
(5.třída), Jan Thiemel (5. třída), Jan Stadther
(4. třída), Franta Kedroň (5. třída), Jakub
Štefko (5. třída) a Tadeáš Znášik z 2.A.
Nově také sbíráme použité drobné elekrozařízení (mobily, nabíječky, menší hračky na baterie, apod.). Zapojili jsme se také do soutěže
PLASTOŽROUT 2011/2012, kde hlavním
cílem je nasbírat co nejvíce víček z PET lahví.
Třída, která v dubnu nasbírá největší počet kilogramů, získá na konci roku pizzu a nápoje
pro celou třídu. Zároveň soutěžíme jako škola
o ceny a dárky. Všem třídám držíme palce a věMgr. Eva Martínková
říme, že uspějeme.

Občanské průkazy nově
Od 1. ledna 2012 nebude možné na Matričním úřadě Obecního úřadu ve Velké Polomi vyřídit občanský průkaz. Přijímání žádostí k občanským průkazům na matrice ve Velké Polomi skončilo 30. listopadu 2011.
Od roku 2012 budou občanské průkazy obsahovat strojově čitelné údaje, příp. elektronický čip.
Přijímání žádostí k občanským průkazům a jejich vydávání od 1.1.2012 spadá do
kompetence Magistrátu města Ostravy, odbor vnitřních věcí, Gorkého 2, Ostrava.
Matriční úřad při Obecním úřadě ve Velké Polomi bude od 1. ledna 2012 zajišťovat
vydávání potvrzení o OP při:
- ohlášení ztráty, odcizení, zničení nebo poškození OP
- zadržení neplatného OP
- odevzdání OP (úmrtí, ukončení trv. pobytu na území ČR apod.)
- včetně vydání potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP.
Libuše Výtisková, matrikářka

GARÁŽOVÁ VRATA, ploty-pletivo
Vrata od 9.999,- Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR.
Při nákupu nad 7000,- Kč
doprava ZDARMA.

Více na: www.KANCLIR.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, tel.: 722 550 000, 732 650 203.
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Poděkování i pozvání v čase adventním

Vážení farníci,
začala adventní doba a mne těší, že Vám
můžu zase napsat pár slov právě nyní, kdy se
připravujeme na oslavy Božího narození.
Vždycky jsem začínal podobné články popisem toho, co se v končícím roce podařilo
udělat. Letos bych o tom snad ani psát nemusel. Všechno můžete vidět sami – krása
opravené fary hovoří sama za sebe. Před
opravou někteří měli strach, že jim fara doslova spadne na hlavu. Teď si mohli budovu
v klidu projít a zavzpomínat během prohlídky,
kdy jsme oslavovali naši farní pouť ke cti sv.
Václava.
Všem, kdo se přičinili, aby naše fara a její
okolí tak pěkně vypadaly, ještě jednou moc
děkuji. Dík patří nejdříve našim zastupitelům
v čele s paní starostkou Ing. Ludmilou Bubeníkovou. Stojí za to připomenout, že na
opravách spolupracovali a finančně ji zajišťovali Obec Velká Polom, Biskupství Ostravsko-opavské a Farnost Velká Polom. Děkuji
také všem dárcům, kteří přispěli finančně na
opravy fary. Děkuji panu místostarostovi Ing.
Tomáši Lazeckému za dozor nad průběhem
stavebních prací. Děkuji taky panu Ing. Josefu Sztefkovi za bezplatné zhotovení a namontování krásných mříží do oken fary. A
hlavně děkuji všem brigádníkům, kterým hr-

dinsky velela paní Marie Hahnová, a kteří si
vždycky našli čas a s radostí přišli pomoci při
úklidu fary a jejího okolí.
Jsem rád, že toto složité období budování
máme za sebou. Vím, že ještě není konec
všem opravám fary a úpravám jejího okolí,
přece jen se již dívám do budoucna s optimismem. Splnilo se to, co bylo cílem – vytvořit příjemné prostředí pro společenské
aktivity v naší farnosti, prostory pro setkávání
různých společenství, slušné bydlení pro faráře. V příštím roce ještě zbývá dokončit ty
stavební práce, na které letos nezbyly finance, a dát novou tvář farské zahradě. Ale
to už doufám zvládneme bez větších problémů.
Milí farníci, už brzy budeme znovu prožívat
nejkrásnější svátky v roce – svátky Narození
Páně. Čas, kdy se budeme setkávat v našich
rodinách, radovat se, že se můžeme zase
sejít a krásně ten sváteční čas společně prožít. Samozřejmě se nemůžeme soustředit
jenom na stromeček, dárky a stůl s jídlem.
Proto jsem rád, že Vás opět mohu pozvat na
společné oslavy těchto svátků.
Začneme tradiční půlnoční mší svatou, která od letošního roku bude
v našem kostele sv. Václava sloužena
od 22.00 hodin. Ozvalo se mnoho lidí, že

mše svatá o půlnoci je docela pozdě, proto
vycházím vstříc a posouvám její začátek na
22. hodinu. Doufám, že to pomůže k početnější návštěvě na této pěkné mši svaté.
Navíc bude v sobotu 24. prosince
(Štědrý den) v 15.00 hod. v kapli
v Dolní Lhotě sloužena mše svatá pro
rodiny s dětmi. Obec Dolní Lhota také
patří k naší farnosti a zváni jsou samozřejmě
všichni, také polomští.
Je už tradicí, že o vánočních svátcích můžete náš kostel navštívit a pomodlit se u jesliček. Stejně jako loni i letos bude
kostel přístupný na Boží hod (1. svátek
vánoční) v neděli 25. prosince od 14.00
do 16.00 hodin.
Jako každým rokem připravujeme
pro Vás i letos na neděli 25. prosince
živý Betlém. Děti si obvykle přinesou lampičku a malý dáreček pro Ježíška. Včas budeme informovat o bližších podrobnostech.
Velmi úspěšné jsou rovněž vánoční koncerty, které již tradičně pořádáme v našem
kostele. Na Vánoční koncert vás tentokrát zveme do kostela svatého Václava
v neděli 8. ledna 2012 od 17.30 hodin.
Zpětně vám děkuji za Vaše hojné dary při
letošní Třikrálové sbírce. Je pěkné a povzbudivé, že i v době, o které hodně lidí říká,
že je mimořádně těžká kvůli krizi, se dokážeme podělit a pomoci těm nejpotřebnějším.
Děkuji každému, kdo se netváří, že není
doma, když děti v rámci Třikrálové sbírky
zvoní u Vašich domovů a přinášejí Vám radost těch nejkrásnějších svátků. Připomínají
Vám, že pro každého z nás se narodil Ježíš
Kristus. Kéž bychom tento zázrak znovu
a znovu vnímali. Nebojte se přijmout Ježíše
do svých srdcí, do svých životů. On k Vám přichází s požehnáním do nového roku. On Vám
chce pomoci i v běžném životě. On Vám přinese milost, pokoj a naději, kterou Vám svět
není schopen dát.
Přeji Vám ze srdce pokojné a požehnané
vánoční svátky a všechno nejlepší v novém
P. Mariusz Banaszczyk, farář
roce 2012.

S PÝC HOU OZ NAM UJ E M E, Ž E SVATOVÁC LAVSKÝ H U D EB N Í F ESTIVAL SE DOSTÁVÁ K NÁM, DO VE LKÉ POLOM I …

Adventní koncert
Svatováclavský hudební festival se stal
významným pojmem nejen mezi milovníky
vážné hudby, ale stal se i možností navštívit a vnímat hudební prožitky v krásných a
pokoru vyvolávajících kostelích a kostelících Moravskoslezského kraje.
Pro obce a městské obvody se stává prestiží, pokud se jejich kostel zařadí mezi koncertní místa. V rámci hudebních festivalů (letos
se konal již osmý ročník) vystupují významní
interpreti vážné hudby, muzikanti, pěvci, sou-
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bory a sbory. Více o Svatováclavském hudebním festivalu naleznete na www.shf.cz.
Svatováclavský hudební festival přichází
právě teď s „předvánoční nadílkou“ v podobě
čtyř koncertů, které proběhnou v rámci zimní
části koncertního cyklu „Čtvero ročních období“.
Náš kostel sv. Václava, se souhlasem Otce
Mariusze, administrátora farnosti, byl vybrán
jako první koncertní místo zimní části koncertů.
Adventní koncert se bude konat v pátek
9. prosince 2011 v 19:00 hodin. Vystoupí

Stadlerovo klarinetové kvarteto společně s vynikajícím basistou Martinem Gurbaľem – sólistou Národního divadla Moravskoslezského.
Komorní soubor přednese díla F. Farkase,
T. Albinoniho a J. S. Bacha. V neposlední řadě
zazní netradiční verze Biblických písní Antonína
Dvořáka v instrumentaci Aleše Pavlorka.
Přijďte si poslechnout krásnou hudbu
a naladit se předvánočně. Koncert bude
zcela jistě jedinečným hudebním zážitkem.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
předán Otci Mariuszovi a bude použit na
úhradu pokračujících oprav fary a jejího okolí.
Tomáš Martiník, člen rady obce

Minigrant na dětské hřiště a zázemí
pro diváky na hřišti TJ Velká Polom
Jako dlouholetý zaměstnanec bývalého „NHáčka“, nyní ArcelorMittal Ostrava a.s., jsem spjatý pupeční šňůrou s tímto podnikem. Zákonitě tedy sleduji veškeré pracovní i mimopracovní dění kolem
„mého“ mateřského podniku, a tak mi nemohla uniknout iniciativa
naší společnosti – tzv. Projekt minigranty.
Minigranty jsou projektem na podporu neziskových organizací,
s nimiž spolupracují zaměstnanci společnosti ArcelorMittal Ostrava
a.s. a jejich dceřiných společností.

Každý zaměstnanec tak může pro „svou neziskovku“ požádat
o příspěvek až do výše 20 000 Kč na konkrétní projekt. Společnost
ArcelorMittal Ostrava a.s. tak již rozdělila mezi neziskové organizace
ve třech kolech částku kolem jednoho miliónu korun.
Když naše společnost v dubnu letošního roku vyhlásila za podpory generálního ředitele, pana Augustina Kochuparampila, již čtvrté
grantové řízení, ani chvíli jsem neváhal a rozhodl jsem se přihlásit
projekt, který by alespoň trochu zkvalitnil zázemí pro rodiče a děti
v našem sportovním areálu TJ Velká Polom.
„Můj“ projekt spočíval ve vybudování dětského hřiště s dřevěnou
věžičkou a skluzavkou, houpačkou, lezeckou stěnou a dalšími herními
prvky a také s pískovištěm a malým posezením pro rodiče. Jednalo
se o projekt podporující volnočasovou aktivitu dětí, které se dostanou do sportovního prostředí a to v nich přirozenou cestou vzbudí
zájem o sportování či jiné obdobné činnosti.
V průběhu dubna a května přicházeli zaměstnanci ArcelorMittalu
Ostrava a.s. s nejrůznějšími nápady podpory. K datu uzávěrky bylo
registrováno celkem 127 žádostí v celkové výši 2 235 000 Kč. Žádosti musely splnit formální náležitosti a pak byly hodnoceny komisí
dle těchto kritérií – výhody implementace projektu v dané oblasti,
proveditelnost a dosažitelnost stanovených cílů, efektivita využití žádaného příspěvku, důvěryhodnost.
Dne 8. června 2011 byly schváleny vybrané projekty k realizaci.
Celkem bylo schváleno 39 projektů s dotací od 5 000 Kč do 20 000
Kč (ze 127 podaných) v celkové výši 450 000 Kč. S nesmírnou radostí jsem zaznamenal, že „našemu“ projektu byla přidělena částka
10 000 Kč, což bylo v daných podmínkách velké vítězství.
Po splnění formálních podmínek (slavnostní předání, podepsání
darovací smlouvy atd.) jsme mohli přistoupit k samotné realizaci. Bohužel červenec byl z hlediska počasí nepříznivý k venkovním aktivitám, takže výstavba začala až v srpnu a celá akce byla ukončena
díky iniciativě několika nadšenců v čele s panem Josefem Košařem
v průběhu září. Všem těmto obětavým dobrovolníkům patří velký dík,
protože hlavně jejich zásluhou se tato akce úspěšně zrealizovala.
V září 2011 pak proběhlo slavnostní předání projektu za přítomnosti „patrona“ projektu – ředitele AMO pro nákup, pana Rajendry
Pathaka. Od té doby slouží toto dílko našim nejmenším a doufám, že
jim a jejich rodičům přinese radost a potěšení.
Přidělená částka samozřejmě nepokryla celkovou finanční náročnost, ale i tak splnila svoji úlohu, neboť byla tím startovacím impulsem pro realizaci tohoto jistě prospěšného projektu.
Děkuji všem za finanční, materiální i fyzickou pomoc při realizaci
této akce.
Ing. Emil Chudoba - předseda TJ Velká Polom,
zaměstnanec ArcelorMittal Energy Ostrava
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Cesta za zlatem
Moje cesta za zla tem zača la v den, kdy
nám pan ředitel přinesl do tělocv ik u malé
modré knížky soutěže nazvané Odznak všestrannosti olympijských v ítězů, zkrá ceně
OVOV.
Začali jsme tedy trénovat jednotlivé disciplíny, do kterých jsem šel vždy s maximálním
nasazením a myšlenkou, že chci být nejlepší
a dostat se do celorepublikového finále této
soutěže.
Dlouhého půl roku jsem se věnoval přípravě a doufal, že se stanu jedním z účastníků celorepublikového finále. K tomu všemu
mne myšlenka – stát se mistrem republiky
v amatérském desetiboji a udělat tak první
krůček na cestě k velkým úspěchům – vždy
tlačila o nějaký ten centimetr dále a srážela
časy na co nejmenší hodnoty.
Všechno moje velké úsilí se nakonec vyplatilo. Dostal jsem se do celorepublikového
finále a co víc, byl jsem první z nominovaných,
a to s náskokem necelých 500 bodů před druhým nominovaným účastníkem. Nejprve jsem
byl hrozně rád a cítil jsem obrovské ambice pro
toto finále. Dostavily se ale i obavy, zda se mi
povede všechny mé výkony obhájit a zda
zvládnu všechny disciplíny ve dvou dnech.
Ani jsem se nad tím nestačil pořádně zamyslet a už jsem seděl na tribuně Strahovského stadionu a shlížel na slavnostní
zahájení soutěže. Pak jsme se přesunuli na
studentské koleje, kde jsme byli ubytováni.
Další ráno jsem měl žaludek jako na vodě,
pořád jsem se bál, jaké to vlastně bude
a jestli dokážu obhájit své umístění v kvalifikaci.
Po příchodu na stadion byl čas pouze na
menší rozcvičku a jako rychlík, kterým jsme
přijeli, se přiřítila první disciplína, a to sprint
na 60 metrů. V této disciplíně se ze mě vytratila jakákoliv naděje na prvenství. Skončil
jsem až sedmý, a to mělo na mou psychiku
dost tvrdý dopad.
Nicméně jsem si spravil chuť na další disciplíně, kterou byl skok daleký, za který jsem
později dostal ocenění za nejlepší výkon.
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Touto disciplínou jsem se posunul na druhé
místo, a tudíž se zvýšily mé šance na vítězství.
Třetí disciplína, kterou byl hod medicimbalem, byla pro mne úspěšná, jelikož jsem svůj
osobní rekord 13,50 metrů vylepšil na 17,00
metrů a stále jsem se držel na druhé pozici.
Čtvrtou a zároveň mou slabou disciplínou byl
hod míčkem, kde jsem svůj ‘osobák’ vylepšil o
pouhý metr. Nicméně můj rival hodil ještě
méně než já, takže jsem se posunul na první
místo. Poslední disciplínou dne byly skoky přes
švihadlo, ve kterých jsem si ‘osobák’ nevylepšil, ale přes to všechno jsem se v této disciplíně umístil první a stále si držel své prvenství.
Po tomto těžkém dni jsme zavítali s celou
naší skupinou do jedné restaurace na pizzu,
kde mi mladší kamarádi pořád dokola opakovali, že jsem nejlepší a že to musím vyhrát.
Po tomto večeru jsem své ambice k prvenství bral i jako nemalou povinnost, a to mě
motivovalo o to víc k úspěchům v disciplínách
druhého dne, ve kterém se odehrávaly pře-

devším silové disciplíny. Disciplíny postupně
ubývaly a mně se dařilo udržet vedení.
Před poslední disciplínou, kterou byl běh
na 1000 metrů, jsem měl náskok 121 bodů
před druhým závodníkem, ale ani to mi nedodávalo klidu. Tísícovku jsem sice zaběhl rychleji než moji rivalové, ale i tak mnou stále
zmítaly pochybnosti, zda jsem to opravdu dokázal nebo někde došlo k nějakému špatnému zápisu či mé diskvalifikaci.
Klid mi dodala až chvíle, kdy při vyhlašování vítězů přečetli mé jméno a já seběhl z tribuny přímo k mému vzoru Romanu Šebrlemu,
který mi společně s Robertem Změlíkem předal zlatou medaili, pohár a potřásl mi rukou
stejně, jako třásli jemu při všech jeho úspěších.
A bylo to tu. Měl jsem své zlato, ač cesta
byla dlouhá a náročná. Všechna píle se vyplatila a já se mohl pyšnit titulem mistra republiky.
Děkuji panu řediteli Tomáši Olivkovi a
panu Jirkovi Skibovi, zástupci ředitele, za zorganizování soutěže a především za přípravu
na tuto soutěž, bez které bych se neobešel.

První pomoc => šance pro život

Václav Vidlička, žák 9. třídy

Naše škola se připojila k velmi zajímavému novému projektu „První pomoc => šance
pro život“. Projekt realizuje nestátní nezisková společnost Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., KAPA z Třince.

Cílem projektu je ovlivnit mladou generaci a předat jí teoretické a praktické dovednosti
nutné pro poskytnutí první pomoci a záchranu života. Několik takových školení již proběhlo
v rámci škol v MS kraji a ohlasy jsou velmi pozitivní.
Naši žáci z 8. a 9. tříd se do projektu zapojili ve středu 16. litopadu 2011. Bylo pro ně
připraveno školení vedené profesionálními zdravotníky. Doufáme, že si naši žáci tuto akci
nejen naplno užili, ale že také získali nové dovednosti, které by v případě potřeby mohli
uplatnit při záchraně toho nejcennějšího – lidského života.
Projekt je realizován v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality
ve vzdělávání v MS kraji - OPVK spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF.

Poznej novou techniku
aneb Hry s energií
pro děti a učitele
Místní akční skupina Opavsko připravila projekt Poznej novou techniku
aneb hry s energií pro děti a učitele a získala podporu z programu ČE Z
Zelená energie. Cílem projektu je motivovat žáky ke studiu technických
oborů, ukázat jim zajímavosti techniky a vyvolat v nich o techniku zájem.

Občanské sdružení rodičů
při ZŠ Velká Polom
Naše Občanské sdružení rodičů při Základní škole Velká Polom pořádá každoročně různé zábavné či sportovní akce pro děti naší školy.

V září proběhlo na ZŠ ve Velké Polomi školení pedagogů a byly
jim předány sady vybavení pro výuku v oblasti nových technologií zaměřených na výrobu energie (sluneční, vodíkové a větrné). Pedagogové také dostali měřicí techniku a model automobilu, který bude
součástí následující akce – soutěže mezi týmy ze základních škol.
Díky spolupráci s deseti základními školami v našem regionu se brzy
sejdou týmy dětí z těchto škol a budou soutěžit v technických dovednostech. V pátek 9. prosince 2011 se ukáže, která škola je nejlepší…
Máte pravdu, soutěž není cíl. Cílem je vyvolat zájem a soutěž je jen
prostředkem.
Držme palce našim dětem, aby si zvolily své další studijní kroky
směrem, který je bude zajímat. Cíl je jednoduchý. Dnešní svět nám
dává obrovské možnosti dělat v životě to, co chceme, pokud budeme
ve vybrané oblasti dobří.
Přejeme hodně štěstí nám i našim dětem.
Vladislav Kos za akční skupinu MAS Opavsko

Kouzelný strom
aneb Uspávání zvířátek
Stalo se již tradicí, že v Mateřské škole ve Velké Polomi každoročně "uspáváme" zvířátka na zimu. Letos jsme se v hojném počtu
sešli poprvé v naší nové Mateřské škole U Rákosníčka. Akce proběhla na zahradě MŠ a ZŠ ve Velké Polomi.
Co všechno předcházelo tomu, než jsme se u kouzelného stromu sešli?
Maminky z občanského sdružení rodičů (OSR) společně s učitelkami MŠ jednoho večera vyrobily lucerničky pro děti, vymyslely
kostýmy a připravily hry a soutěže.
Jedno krásné odpoledne jsme společně vyzdobily školní zahradu
do všech čtyř ročních období. Maminky
nachystaly pět stanovišť s různými úkoly,
za které děti sbíraly body a dostaly sladkou odměnu. Po splnění všech úkolů už
čekaly pod kouzelným stromem paní učitelky s rozsvícenými barevnými lucerničkami. V kruhu jsme si všichni společně
zazpívali Mravenčí ukolébavku, kterou děti
každoročně zvířátka uspávají. Rodiče využili krásných podzimních zákoutí k foto-

Již v září uspořádal výbor sdružení tradiční Drakiádu. Počasí nám
přálo, bylo slunečno, jen vítr se občas někde zapomněl. Na kopci u
vodojemu se sešlo mnoho dětí, rodičů i prarodičů a zanedlouho se na
obloze vznášeli barevní draci.
Počátkem listopadu proběhly závody modelů aut. Účastníci si vyzkoušeli jízdu zručnosti, při které bylo nutné překonat umělý most a zacouvat do vymezeného prostoru. Připraven byl také rychlostní okruh.
Soutěžili děti i jejich rodiče. Ti nejlepší si odnesli věcné ceny.
Děkujeme rodičům, členům výboru sdružení, kteří obětují svůj
volný čas na přípravu a organizaci akcí pro děti.

Buď OK – preventivní programy
také na naší škole

Mgr. Anna Hrubá, učitelka, jednatel OSR

V letošním školním roce na naší škole zahájila společnost Renarkon v rámci prevence sociálně patologických jevů svůj dlouhodobý preventivní program nazvaný Buď O K.
Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor sociálních služeb určený lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog
nebo jsou touto situací ohroženi. V rámci svých aktivit se společnost také věnuje preventivní činnosti na školách. Snaží se předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogového
problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog.
Preventivní program Buď OK se pomocí prožitkových metod
zaměřuje na komunikaci a vztahy ve třídě, věnuje se problematice
drog, zdravého životního stylu, šikany, pohlavně přenosným chorob i viru HIV/AIDS.
Lektoři Renarkonu dávají po každé lekci zpětnou vazbu třídnímu učiteli a učiteli – školnímu metodikovi prevence sociálně
Barbora Rohelová, učitelka
patologických jevů.
grafování svých dětí a neodolali ani veselému čajíčku
u domečku s občerstvením. Zároveň se u této příležitosti rodiče mohli seznámit a navzájem více poznat.
Akci navštívilo asi devadesát dětí s rodiči, prarodiči a
spousta přátel školy.
Letos to byl kouzelný strom. Už teď se zamýšlíme
nad tím, co uděláme pro děti rok příští. Akce to byla
nádherná a líbila se dětem i rodičům. Všem maminkám,
které nám při této akci pomáhaly, velmi děkujeme.
Učitelky M Š, Bc. Michaela Richly, Michaela Feixová
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Vesnické sportovní hry 2011
Sportovní soutěž obcí našeho regionu –
nově zvaná Vesnické sportovní hry – završila
již 16. ročník své existence. Ten letošní byl
opět zajímavý svou sportovní úrovní a také
nezvyklou vyrovnaností až do poslední disciplín y. V jedenácti disciplín ách se utkalo
deset obcí, které se podělily taky o pořádání
jednotlivých soutěží.
Přestože se za ty roky může zdát, že pořádání takové soutěže je samozřejmostí a rutinou – opak je pravdou. Každý další
ukončený ročník mě vede k potřebě vyslovit
uznání všem, kteří se na úkor svého času, pohodlí a nezřídka i finančních prostředků zcela
nezištně na pořádání VSH podílejí. Stejně důležitá je podpora, kterou si soutěž získala
v jednotlivých obcích a jejich sportovních organizacích a která znamená důstojné finanční
a materiální zajištění jednotlivých soutěží a závěrečného společenského večírku. Všem za
jejich podporu a práci děkujeme.
Soutěž je sice postavena především na
olympijském ideálu – „není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“ – , přesto jsou sportovní výsledky vnímány velmi prestižně. Škoda, že se
nám v roce, kdy jsme oslavili 100 let organizované tělovýchovy v naší obci, nepodařilo
přidat v pořadí již 13. celkové vítězství. Naopak jsme v napínavém závěru neuspěli ani
v souboji o druhé místo s Krásným Polem.
Pro nás to tedy znamená celkově 3. příčku
v 16. ročníku VSH. Nic to však nemění na
skutečnosti, že jsme ani jednou nechyběli na
pomyslných stupních vítězů a bude dlouho
trvat, než se nám v tomto hodnocení někdo
alespoň přiblíží.
Pro představu o rozsahu akce jen uvedu,
že v jedenácti sportovních disciplínách se
celkově objevilo 429 závodníků. Celkové vý-

sledky a umístění naší obce v jednotlivých
disciplínách jsou v tabulkách na konci článku.
Nejúspěšnějšími disciplínami z pohledu naší
obce se letos staly nohejbal a střelba ze
vzduchovky, ke kterým se celkem nečekaně
přidalo plavání. V ostatních disciplínách jsme
v minulosti byli na vyšších příčkách, ale jak
se říká, není každý den posvícení. Smůlou
bylo, že se z objektivních důvodů (zranění,
nemoc či pracovní zaneprázdnění) až příliš
často nepodařilo zajistit účast nejlepších
v jednotlivých disciplínách. Přesto, nebo
právě proto, je třeba celkové třetí místo hodnotit jako úspěch a v příštím ročníku se pokusit opět bojovat o stupně nejvyšší.
Děkuji všem, kteří svými výkony k tomuto
výsledku přispěli, a věřím, že se taky dobře
pobavili. Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o reprezentaci obce na tomto sportovním poli.
Podrobné informace, reportáže i fotodoku-

mentaci z akcí najdete na internetové adrese
www.hlubocec.cz/vesnicka-olympiada/2011/.
Za výbor TJ Velká Polom, Kamil Drozdek

Výsledky 16. ročníku
VSH 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O B EC
Vřesina
Krásné Pole
Velká Polom
Horní Lhota
Dolní Lhota
Pustá Polom
Plesná
Těškovice
Dobroslavice
Hlubočec

Body
79
66
65
64
63
54
54
42
40
31

Velká Polom – VSH 2011
soutěž
místo
plavání
2
stolní tenis
5
kuželky
7
badminton
4
přespolní běh
7
nohejbal
1
volejbal
5
lukostřelba
cyklo country
vzduchovka
sálová kopaná

6
4
1
6

reprezentovali
Kopřiva Jiří ml, Lusková Zuzana, Šumný David, Marek Josef st.
Kursa Jiří, Drozdek Kamil, Kozelský Boris, Švidrnoch Milan
Peřina Jan, Švidrnoch Milan, Mikesková Jana, Drozdek Kamil
Lazecký Tomáš, Dyntar Jaroslav, Drozdek Michal
Němec Jan ml., Zděblová Kristýna
Mikeska Ivan, Hořák Pavel, Kabeláč Lubomír, Drozdek Kamil
Zděblo Petr, Zděblo Jakub, Zděblo Radek, Onderka Karel, Sztefek Jan, Zděblová Jana, Drozdková Renáta
Dostál Vladimír, Lazecký Tomáš, Tvarůžka Miroslav, Dostál Jakub
Hurník Michal, Kopřiva Jiří st., Galdia Vojtěch, Klapuch Jan
Marek Josef st., Tvarůžka Miroslav, Kabeláč Lubomír, Marek Josef ml.
Frik Roman, Dyntar Tadeáš, Novák Miroslav, Polomský Miroslav,
Mučka Martin

Tradiční soustředění pěveckého sboru PAPRSEK
První týden v říjnu se uskutečnilo už tradiční třídenní soustředění
školního pěveckého sboru PAPRSEK v Bohušově na Osoblažsku.
Tentokrát se ho zúčastnil rekordní počet dětí – pětadvacet, z toho
čtyři chlapci. Proběhlo pět zkoušek, během nichž jsme nacvičili základ
repertoáru pro příští sezónu. Čeká nás hodně přehlídek a vystoupení
v okolí i ve vzdálenějších městech a rádi bychom úspěšně reprezentovali naši školu i obec.

Co nás v nejbližší době čeká
7. prosince 2011
10. prosince 2011

březen 2012
květen 2012
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Koncert v Domě pro seniory v OstravěPustkovci
Vystoupení v rámci Dne otevřených dveří
u příležitosti 50. výročí otevření Základní
školy ve Velké Polomi
Přehlídka pěveckých sborů ve Vrbně pod
Pradědem
Přehlídka pěveckých sborů v Ostravě

Děti se zodpovědně a ukázněně zhostily nácviku i programu mimo
něj, musím všechny opravdu pochválit. I když nám moc počasí nepřálo, všem se na Bohušově líbilo a já sama pokládám soustředění
Mgr. Jitka Švidrnochová, učitelka a vedoucí sb oru
za velice úspěšné.

Benjamínci opět trénují
Dne 16. září 2011 byla pod záštitou TJ Velká Polom zahájena
náborem malých fotbalistů a fotbalistek činnost fotbalového družstva benjamínků. Prvních tréninků se zúčastnilo bezmála třicet dětí
ve věku od tří do osmi let. Děti byly rozděleny dle věku do dvou kategorií, a to na starší benjamínky (škola 1. až 3. třída ) a mladší
benjamínky (školka).
Našim nejmenším se věnují tito trenéři:
Starší benjamínky připravují Jaromír Malík, Roman Strnad.
Mladší benjamínky trénují Vítězslav Rychlý, Ivan Otisk, Ondřej
Lička a Aleš Pončík.
V rámci tréninků se u dětí snažíme vypěstovat základní pohybové návyky při činnosti s míčem, zaměřujeme se však také na
zdokonalení motoriky dětí a koordinaci pohybu bez míče. Za poměrně krátkou dobu fungování naší přípravky už děti na vlastní
kůži zažily atmosféru opravdového fotbalového utkání, když
16. října nastoupily na místním hřišti proti žáčkům Baníku Ostrava.
Momentálně probíhají tréninky v tělocvičně místní ZŠ vždy
v pondělí, a to od 16:00 do 17:00 hodin (mladší) a od 17:00 do
18:00 hodin (starší). Samozřejmě budeme všichni velice rádi,
pokud se k nám připojí další malí adepti a adeptky fotbalového
Jaromír Malík, trenér
sportu.

Tenisový turnaj žáků 6.–9. tříd
ZŠ a víceletých gymnázií
Tenisového turnaje, který pořádala naše škola, se zúčastnilo celkem pět škol. První místo obsadilo Gymnázium O. Havlové, druhé
místo ZŠ a MŠ Velká Polom, třetí místo ZŠ Porubská 831, čtvrté
místo ZŠ Porubská 832 a konečné páté místo ZŠ Bulharská.
Naši školu reprezentovaly Lucie Stavinohová z 9.A, Dominika
Prusková z 8.tř. a David Šnita ze 6.B.
Mgr. Jiří Skiba, zástupce ředitele školy

V září proběhla čtvrtá aktivita v rámci operačního programu
Závěrečný nástup účastníků po vyhlášení výsledků

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013
Žáci šestého ročníku naší školy měli společně s vrstevníky základní
školy z polských Naczeslavic možnost získat nové poznatky a navázat
kontakty během dvoudenního zájezdu do Rožnova pod Radhoštěm.
V příjemném počasí babího léta si děti prohlédly městečko rožnovského skanzenu a sblížily se navzájem při hrách u večerního táboráku.
Druhý den byla na programu atraktivní sportovní disciplína –
skoky na trampolínách. K dispozici bylo deset velkých trampolín a
dvě trampolíny doplněné gumovými popruhy, na kterých se snadněji
dala provádět salta.
Na závěr zájezdu děti navštívily městečko Štramberk a jeho pověstnou rozhlednu Štramberskou trúbu.
Spolupráce se základní školou v polských Naczeslavicích už je
pravidelná, takže se s polskými dětmi určitě zase uvidíme například
na „Mikulášské laťce“ u nás nebo na cyklistických závodech v Polsku.
Mgr. Jan Šrajer, učitel

Mladší žáci zavítali na Bazaly!
Našim mladým fotbalistům bylo dopřáno vyplnit poločasovou přestávku 12. kola Gambrinus ligy hraného v sobotu 29. října 2011 v utkání FC Baník Ostrava vers. FK Dukla Praha. V poločasové přestávce
měli naši mladší žáci možnost srovnat své síly a schopnosti s hráči
starší přípravky Baníku Ostrava. Na tuto akci byla, bohužel, omezená
nominace. Mohlo se zúčastnit pouze deset hráčů a doprovod. Škoda,
že se na Bazaly nedostali všichni. Přestávka trvala zhruba necelých
deset minut.
Naši sice prohráli 3:1, ale v tomto duelu vůbec nešlo o výsledek.
Měli úžasný zážitek – viděli ligový stadión, pozdravili se s ligovými
hráči, zahráli si pod umělým osvětlením na Bazalech, stihli i „děkovačky“ před tribunami, byli odměněni aplausem diváků.
Děkuji mému kolegovi Martinu Výtiskovi za zajištění a zprostředRostislav Vaněk
kování tohoto zážitku a celé akce.
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Hodnocení fotbalového podzimu
Zdravím všechny příznivce sportu, nejvíce
toho nejkrásnějšího – fotbalu!
Pár slovy bych rád zhodnotil a informoval
o podzimní části fotbalové sezóny v kategorii mužů v I.B. třídě krajské soutěže našeho
kraje.
Jako nový trenér jsem nevstupoval do neznámého prostředí, protože téměř se všemi
hráči stávajícího kádru jsem hrával. Například
s kapitánem Jakubem Sztefkem deset let.
Jako trenér jsem prošel všemi mládežnickými
kategoriemi na nejvyšší možné úrovni (např.
žákovská a dorostenecká liga) v FC Hlučín.
Vždycky jsem se ale chtěl vrátit a nabytými
zkušenostmi pomoci Velké Polomi, která po
sezóně neměla trenéra.
S asistentem Josefem Košařem a vedením FO (Ing. Emilem Chudobou, Ing. Jose-

fem Sztefkem) se nám povedlo přivést dvě
nové tváře, a tím ještě více zkvalitnit už tak
„nabitý“ kádr. Přišli Adam Varady a Lukáš
Měch, borci ostřílení z vyšších soutěží.
Sezónu jsme začínali na půdě horkého favorita celé soutěže, Sokola Píšť. Ve velkém
horku jsme dlouho vedli, ale po vyčerpávajícím boji a s jedním vyloučeným hráčem jsme
nakonec remizovali 1:1, také díky vynikajícímu výkonu našeho brankáře Lukáše Kozelského.
Další zápasy naznačovaly, že potenciál
a hráčské i lidské kvality mužstva jsou na vysoké úrovni, ale vždy nám chybělo trošku
štěstí. V průběhu sezóny se nám bohužel nevyhnula zranění klíčových hráčů, jejich kvality
se nám ale podařilo nahradit srdcem a bojovností.

Chci se zmínit také o krásném zázemí,
které můžeme využívat. Šatny a další sociální
zařízení nám mohou závidět v širokém okolí.
K hodnocení patří samozřejmě i nějaké statistiky. Po podzimu jsme skončili na třetím
místě s 22 body a skórem 19:13, což je historicky nejlepší umístění po půlce sezóny v naší
soutěži. Nejlepším střelcem se stal Pavel
Sztefek se sedmi góly. Děkuji celému vedení
TJ Velká Polom, funkcionářům, pořadatelům,
fanouškům a samozřejmě i vedení obce za
podporu a finanční a materiálové zajištění.
Velký dík patří také hráčům, kteří jsou z velké
většiny odchovanci našeho klubu. Proto i další
uznání patří trenérům mládežnických kategorií, fotbalové školičky, mladších žáků a dorostu.
Všem přeji všechno nejlepší před nadcháJosef Bartoš, trenér
zejícími Vánocemi.

Šachová sezóna 2011/2012 začala
Jako každý rok začíná s podzimem i nová šachová sezóna a s ní
i nové bitvy na černobílých polích. Stejně jako v minulých letech máme
krásné zázemí ve sklepních prostorách Kulturního domu.
Na začátku října jsme zahájili klubový přebor, tentokráte s počtem
13 hráčů, a scházíme se pravidelně každý pátek od 17 do 19 hodin
v klubovně. Každý, bez rozdílu věku, kdo by se chtěl přijít podívat a
zahrát si s námi, i když není člen klubu, bude vítán.
Již šestou sezónu se účastníme okresního přeboru družstev, kde
se každý zápas hraje na osmi šachovnicích. Před sezónou jsme naše
družstvo trochu posílili. Po třech odehraných kolech, ve kterých jsme
se úspěšně poprali s velmi silnými týmy z Hradce nad Moravicí, Ludgeřovic a Budišova nad Budišovkou, vedeme s devíti body celou soutěž. Pro naše družstvo je to historicky nejúspěšnější start do sezóny.
Pokud budeme moci, navzdory pracovním povinnostem mnoha
hráčů, nadále nastupovat proti silným soupeřům v silných sestavách,
tak máme opravdu reálné šance vybojovat i celkové první místo v soutěži. Na takové závěry je ale příliš brzy, do konce soutěže zbývá ještě
osm utkání. K tomu příštímu jedeme do Bolatic.

Více informací o šachovém klubu naleznete na internetových
Pavel Byma ml.
stránkách www.sachy.tjvelkapolom.cz.

Úspěchy dorostu TJ Velká Polom
Po loňské sezóně jsme skončili s týmem
slepeným na poslední chvíli z kluků posbíraných z okolí Velké Polomi na krásném
druhém místě. Pro mne, jako lodivoda na
mé první plavbě, sice neskončila absolutním úspěchem – tedy postupem, ale i tak
to byla mise úspěšná.
V současné sezóně, která je složena
opět ze dvou částí, vám z pozice trenéra
přiblížím tu podzimní část. Útočíme z třetí
pozice se ztrátou tří bodů na první Markvartovice. Doufám, že v napínavých jarních
bitvách se budeme s důstojnou diváckou
kulisou bít o postup a že to dokážeme.
Každým rokem dochází k obměně hráčského kádru z důvodu překročení věkové
hranice, dělící dorostence od mužů. Tento
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fakt nás dostal do situace, která nápaditě
kopírovala počáteční trable s nedostatkem
hráčů v minulé sezóně. Letos to byl jiný
šálek kávy.
Během minulé sezóny jsme udělali z několika nadějných chlapců opravdový tým,
který dokázal tvrdou práci v trénincích přenést do zápasů, a tím strhávat vítězství na
svou stranu. Na ztrátu několika opor, většinou přespolních hráčů, jsme byli připraveni
a v předstihu sezóny jsme zapracovali na
doplnění stávající kostry týmu novými tvářemi, vesměs z Velké Polomi.
Sestavili jsme silný kádr složený z „mazáků“: kapitána Martina Mučky, brankáře
Jakuba Chudoby, stopéra Jirky Kaduly, fotbalového kouzelníka Honzy Němce

a střelce Tadeáše Dyntara. Dále z hráčů,
kteří se dokázali v průběhu minulé sezóny
vypracovat z pozice náhradníků do základní
sestavy, jako jsou Přemek Hahn, Zdeněk
Krčmář, Martin Brázda a David Kucharčík.
Tito kluci byli doplněni o nově příchozí dorostence, kde bych vyzdvihl Jakuba Demla,
Jana Durčáka, a Jirku Stadhera, jelikož jsou
opravdu velkým příslibem do budoucna.
Také přišli Jakub Franěk a Adam Borovec – mladé akvizice. V současné době
jednáme o příchodu dalších tří posil z rozpadlého klubu FC Hrušov, aby vzrostla konkurence v týmu a vybičovala hráče k ještě
lepším výkonům.
Začátkem sezóny se pracovalo na tmelení kolektivu a přidělování role v týmu kaž-

Valentův hudební podzim 2011 a úspěch školního pěveckého sboru
Letos se v Bělotíně uskutečnil již 17. ročník Valentova hudebního podzimu. Sešlo se
zde třináct pěveckých souborů s téměř
dvěma sty šedesáti zpěváky. Vystoupily také
tři dětské sbory.
Velice dobře se uvedl náš školní pěvecký
sbor Paprsek pod vedením paní učitelky
Jitky Švidrnochové. Svým repertoárem a provedením jsme plně ukázali, že nejsme jen tak
ledajaký sbor a že se můžeme řadit mezi ty,
kteří zpívají už celá léta. Poslechli jsme si
řadu písní, ať už to byly obyčejné dětské pís-

ničky nebo vícehlasé zpěvy mužských, ženských a smíšených souborů.
Jak už to tak na přehlídkách chodí, vyměňovali jsme si texty, noty a gratulace. Náš
sbor zaznamenal opravdu veliký úspěch. Ze
všech našich písní se asi nejvíce líbila Čokoláda, ve které zazpívala sólo Jana Máchová.
Úspěch byl tak obrovský, že jsme byli pozváni
i na pěveckou soutěž do Ostravy.
Doufáme, že se příští rok Valentův podzim povede tak jako letos.
Klára Stalcerová, členka Paprsku, žákyně 9. třídy

Fotbalový miniturnaj „Baníčku“ ve Velké Polomi

Ve spolupráci s TJ Velká Polom se v sob otu 1. října konal fotbalový miniturnaj pro
kluky ročníku 2003 a mladší pod vedením
mne, Petera Chalachana, trenéra FC Baník
Ostrava U9. Miniturnaje se účastnila družstva FC Baník Ostrava U9, M ŠK Žilina, FK

SAN-JV Šumperk. Velkou Polom přímo na
h řišti rep rezentovali Matyáš Bitta a Jan
Kupka, kluci, kteří jsou na hostování v Baníku Ostrava. Jsem rád, že jsme mohli ukázat
slovenským kolegům ze Žiliny krásný, nově
vybudovaný sportovní areál v naší obci.

v podzimní soutěži
dému jednotlivci. Postupem času se pravidelnými tréninky a herní zátěží mužstvo sehrálo natolik, že začalo nahánět strach
každému týmu v soutěži a začalo šplhat
tam, kam patří každý fotbalový tým Velké
Polomi, tedy na vrchol.
Hlavní událostí je rozšíření realizačního
týmu o Jakuba Stuchlého. Důvodem byla
zdravotní indispozice pana Josefa Sztefka, já
jsem po zranění začal opět aktivně hrát za
muže a neměl jsem dostatek času pro dorost.
Jakub Stuchlý nás začal z pozice asistenta zastupovat a za krátký čas zvládl
veškerou přípravu k zápasům zajistit sám.
Přidal další tréninkový den a trávil s kluky
všechen fotbalový čas. Tímto přístupem si
samozřejmě vysloužil post hlavního trenéra

a pod jeho vedením se tým katapultoval do
popředí tabulky.
Vedoucí týmu Josef Sztefek, trenér
Jakub Stuchlý, asistent trenéra Lukáš
Žídek a naši dorostenci, kteří jsou nyní zastoupeni převážně velkopolomskými
chlapci s nízkou věkovou hranicí – my
všichni jsme vytvořili kvalitní soukolí, které
se začíná roztáčet do solidních obrátek.
Skončila obranná fáze našeho dorosteneckého týmu a v té nové, útočné, je třeba
dokázat, že jsme opět týmem s fotbalovou
budoucností a příslibem posílení A týmu
mužů. Přijďte se přesvědčit a povzbudit
nás na začátku jarní sezóny, ve které budeme bojovat o postup!!!
Lukáš Žídek, asistent trenéra dorostu Velké Polomi

A jak miniturnaj dopadl? Nejvyšší příčku
obsadil MŠK Žilina, druhý byl FC Baník A,
třetí skončil FK SAN-JV Šumperk a pěkné
čtvrté místo patřilo chlapcům FC Baník B.
Vítězové (MŠK Žilina) zhodnotili ústy trenéra miniturnaj takto:
„Děkujeme za pozvání Peterovi Chalachanovi. Jsme rádi, že jsme tu dnes mohli být,
kluci si zahráli fotbal a všichni měli radost ze
hry. Velké Polomi bychom chtěli popřát víc
takových akcí, protože ve zdejším sportovním
areálu jsme se cítili moc dobře a areál se
nám líbil.“
Také já za pořadatele děkuji vedení TJ
Velká Polom, trenéru Rostislavu Vaňkovi za
spolupráci a Jakubu Sztefkovi za přípravu
hřiště. Je správné, že se pracuje již s pětiletými až šestiletými dětmi, takže osmiletí kluci
pak dokáží hodně fotbalových věcí a snad za
rok dva už budeme moci i my, pod hlavičkou
TJ Velká Polom, ukázat naše malé fotbalové
naděje, které od září 2011 začaly trénovat
pod vedením trenéra Jaromíra Malíka ml.
Peter Chalachan

TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA VELKÁ POLOM
PŘEJE VŠEM OBČANŮM,
SPOLEČENSKÝM ORGANIZACÍM
A OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
VE

VELKÉ POLOMI

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A V ROCE

2012

HODNĚ

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A VZÁJEMNÉHO
POROZUMĚNÍ.

ZA TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTU
VELKÁ POLOM
VÝBOR TJ VELKÁ POLOM
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Tančím, tančíš, tančíme ve Velké Polomi
Tanec má v sobě každý,
i když si to neuvědomuje. Skutečnost, že tanec máte vrozený,
vás ale ještě nemusí přimět tancovat. Žijeme v době, kdy je náš
život plný technických vymožeností usnadňujících práci i pohyb a mnozí z nás používají spíš
auto než pěší chůzi. O to důležitější je dopřát si trochu
pohybu. Právě tanec tak
může hrát ve snaze zlepšit si fyzickou i duševní kondici poměrně zásadní
roli. Pomáhá nejen udržet zdravé tělo, ale v aktivitě udržuje i mozek. Lékařskými výzkumy
vědci dokonce zjistili, že u těch, kteří tancují,
existuje menší pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby. Disciplína nutná při nácviku tanečních kroků i vlastním tancování je
neocenitelná pro všechny, ale snad nejvíce pro
starší lidi. To jsou určitě dobré důvody proč
začít tancovat, ale větším důvodem je samotná
radost z tance.
Pohyb jako odpověď na hudbu je vrozená
přirozená reakce. Radost z tance se ještě znásobí, když děláte v tanci pokroky, pohyb se
stává plynulejším a na hudbu reagujete v harmonii s partnerem. Zapomeňte na složité
atraktivní taneční kreace, které jste možná viděli u zkušených tanečníků. První radost přichází již s jednoduchými tanečními kroky, kdy
máte pocit, že se vznášíte sálem. Nepřijde to
hned, ale s tím, jak se budou vaše dovednosti
zlepšovat, otevře se vám svět, který jste si
předtím možná nedovedli ani představit.

www.tanecnikurzyostrava.cz
Po celou dobu výuky se vám budou věnovat učitelka společenského tance, profesionální členka
Svazu učitelů tance České republiky – Ludmila
Budíková s partnerem Jaroslavem Kolínským.
Oba lektoři mají mnohaleté zkušenosti jak s
taneční výukou mládeže, tak především výukou dospělých, na kterou se specializují. Jejich pedagogické schopnosti, příjemné
vystupování a individuální přístup dávají
záruku, že se v jejich
kurzech naučí tančit
každý. Taneční kurzy,
které pořádají, se těší
velké oblibě. Mnozí z absolventů základního
kurzu pak navštěvují i kurzy pro pokročilé a
speciálky, protože kdo si tanec oblíbí, už
nikdy tančit nepřestane.

Z historie tance

Tanec v různé formě existoval již před
12 000 lety, tzn. 10 000 př.n.l. Už člověk ve
starší době kamenné kreslil obrázky
tančících mužů a žen na stěny
jeskyně Cogul

Zveme Vás
do TANEČNÍCH
ZÁKLADNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ (páry)
Zahájení kurzu: 11. ledna 2012
Taneční lekce vždy ve středu od 19.00 do 21.30 hod.
Místo konání: společenský sál v sokolovně ve Velké Polomi
Naučíte se tyto tance: waltz, valčík, tango, quickstep, polka, jive, chacha,
rumba, blues, mazurka, čardáš, country tance a jiné. K tanci hraje živá hudba.
Počet lekcí: 10 vyučovacích +1 slavnostní závěrečná

Cena kurzu: 1200,- Kč za osobu
Přihlášky a kurzovné v hotovosti přijímá na sekretariátu Obecního úřadu
ve Velké Polomi paní Jana Brázdová (tel. 553 770 228).
Přihlásit se můžete taky e-mailem na adresu: sekretariat@velkapolom.cz.
Uzávěrka přihlášek: pondělí 9. ledna 2012
Pozdější přihlášky po domluvě.
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v severním Španělsku. Ve starověku byl tanec
důležitou součástí života. V době vrcholného
rozkvětu antického Řecka byl tanec nezbytnou součástí výcviku řeckých vojáků. Tanec,
který zapojoval tanečníky obou pohlaví, se
objevil až v 16. století. Do pozdních let
19. století byl tanec dovedností, kterou museli ovládat všichni dvořané.
V závislosti na okolnostech se
tance během let měnily. První světová válka způsobila revoluci v tanečních stylech. Módními se staly
tance párové, kde muž určoval, jak se
bude tančit. Nezbytností se stal tělesný kontakt tančícího páru.
Po 2. světové válce a zvláště pak v padesátých letech 20. století proběhla další taneční revoluce. Objevil se například rock
n'roll, který je populární dodnes.
V posledním desetiletí se do popředí dostaly latinskoamerické tance. Kromě tanců
jako jsou rumba, chacha, samba,
jive, tango nebo salsa můžeme
na tanečních parketech vidět
i lambadu, meremgue,
mambo a jiné. Dnes existuje obrovská škála tanců,
ale přežijí jen ty, které za
své přijme veřejnost.

