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NÁŠ
Vážení
spoluobčané,
obdrželi jste poslední
číslo našeho zpravodaje v tomto volebním období. Léta
utíkají jako splašený
kůň a než se nadějeme, půjdeme zase
k volbám. A tak stále
něco končí a něco
začíná. Je tedy čas se zastavit, zamyslet
se, analyzovat a bilancovat.
Nastává také čas, kdy se většina starostů,
místostarostů, ale i zastupitelů obcí a měst zamýšlí nad tím, zda nabídnout své síly a schopnosti pro správu věcí veřejných i v dalších
letech. S tím úzce souvisí zhodnocení úspěšnosti právě končícího volebního období.
Málokdy se podaří realizovat všechny plány
a záměry, se kterými se vstupuje do volebního klání. Někdy proto, že sliby byly nereálné, jindy třeba z důvodu, že nebyly
vyhlášeny potřebné dotační programy a vlastních prostředků se nedostává. V některých
obcích může nastat případ, že zastupitelstvo
je rozhádané, panují nepřátelské vztahy a výsledkem je stav, kdy nedojde mezi zastupiteli
k dohodě a investice prostě realizovány nejsou. Tento případ se naštěstí netýká naší
obce – většina našich zastupitelů jsou lidé
slušní, reálně přemýšlející, pracovití a rozumní. Všichni to známe – v přátelské atmosféře je práce potěšením i se všemi
problémy a překážkami, které je třeba neustále řešit.
Tak tedy krátká rekapitulace: v letech
2010 a 2011 jsme dokončili fyzicky i finančně čtyři projekty spolufinancované

z EU a k dnešnímu dni téměř splatili úvěry
s nimi spojené. Jedná se o výstavbu nové
mateřské školky U Rákosníčka, nástavbu
a rekonstrukci ZŠ a stavbu nové tribuny
u fotbalového hřiště se zázemím pro
sportovce a za školou víceúčelové hřiště.
Našim hasičům jsme předali do užívání zrekonstruovaný Dům hasičů (dříve prodejna
květin). Následovala modernizace bývalého
Domu zahrádkářů v centru obce na bezbariérovou veřejnou knihovnu, zkrášlení prostoru u nové mateřské školky rekonstrukcí
rybníka a úpravou jeho okolí s posezením
pro rybáře, novou dřevěnou lávkou na ostrůvek, kamenným schodištěm a dalšími
prvky. Myslím, že většina našich občanů
hodnotí tuto lokalitu jako moc hezkou. U MŠ
Rákosníček jsme zřídili dětské hřiště. Také
nově pořízené dětské prvky u fotbalového
hřiště jsou nejen bezpečné, ale i hezké.
Opravili jsme střechu sokolovny i tělocvičny
u základní školy. V zájmu uspokojení potřeb
mladých rodin ve věci umístění dětí do předškolního zařízení jsme v letních měsících
roku 2011 modernizovali i starou školku
Pastelka včetně vnitřního vybavení. Svými
zkušenostmi, radou i finančně jsme pomohli
rekonstruovat faru a upravit i její okolí – farskou zahradu a kamennou zeď. V centru
obce obec odkoupila starý nevzhledný rodinný dům včetně hospodářského stavení,
zajistila jeho demolici a připravila tak rozlehlé veřejné prostranství pro novou náves.
Návrh jejího řešení jsme zadali studentům
VŠB-TU Ostrava tak, abychom ho v příštím
volebním období mohli realizovat. Za své vzal
i další zchátralý rodinný dům, který jsme pořídili do majetku obce, zbourali a upravili prostor, na kterém se nacházel. Kazil image
nejstarší ulici, ve které se nachází kostel a fara

VOLBY 2014 V OBCI VELKÁ POLOM
Volby do Zastupitelstva obce a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 10. a 11. října
2014, případné II. kolo voleb do Senátu 17. a 18. října 2014. Volebními dny jsou pátek od 14:00 do 22:00 hodin a sobota od
8:00 do 14:00 hodin. Ve Velké Polomi je volební místnost
v suterénu Kulturního střediska, vchod z ulice Pod Mostem.
Volit budeme15 členů zastupitelstva obce.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR přísluší Velká Polom pod volební obvod č. 72 – Ostrava-město.
Lucie Divišová

se hřbitovem. U obecního úřadu byly zbourány staré nevyhovující garáže a postaveny
nové, které jsou ve tvaru a barvách budovy
úřadu. Díky této stavbě se rozšířila parkovací plocha pro návštěvníky úřadu.
Opravili jsme další místní komunikace a dokončili opravu dalších úseků chodníku po
obou stranách státní silnice I/11. Nové
chodníkové těleso jsme vybudovali podél
celé délky krajské komunikace, která probíhá po ulicích Osvoboditelů a 9. května,
před dokončením je nový chodník v ulici Na
Rohuli. U přechodu pro chodce v blízkosti
základní školy jsme instalovali semafor –
další prvek pro zvýšení bezpečnosti chodců
i ostatních účastníků silničního provozu. Odstranili jsme havarijní stav hřbitovní ohradní
zdi ze strany od knihovny. S dotací jsme
opravili další z objektů v našem podnikatelském areálu v ulici Hradská. Mimoto bylo
opraveno několik úseků kanalizace, dvě domovní čistírny odpadních vod, zakoupili jsme
čistící stroj a některé nemovitosti. V číslech
vyjádřeno se jedná o hodnotu investic a oprav
ve výši cca 93 miliónů Kč, z toho 56 mil. představují dotace. Když z tohoto hodnocení vyloučíme projekty spolufinancované EU,
profinancovali jsme částku cca 33 mil. Kč,
v rámci kterých byly využity dotace ve výši
5 mil. Kč.
Domnívám se, že jsme nezaháleli. Největší
radost máme z toho, jak prokouklo centrum
obce. A těšíme se, až tento záměr dotáhneme do úplného konce. Věřím, že budeme
u toho.
Proběhlo několik významných společenských akcí ve vztahu k výročím některých
našich společenských organizací,
Pokračování na str. 2

Začínáme ho nazývat tradiční, protože již třetím rokem je součástí jarních a podzimních hudebních zážitků ve Velké Polomi.

Svatováclavský hudební festival
Přijďte si proto všichni i letos poslechnout v sobotu 13. září
v 18:00 hodin do kostela sv. Václava barytonistu Tomáše
Krále a Jana Krejču v roli hráče na theorbu a barokní kytaru.
Na programu jsou skladby italských barokních autorů.
Vstupné 150,- Kč, studenti, senioři 100 Kč, děti do patnáctí
let 75 Kč.
Tomáš Martiník, člen rady obce

Pokračování na str. 2
které jsme finančně podpořili, i obce samotné. Zahájili jsme a úspěšně rozvinuli
spolupráci s partnerskou obcí Dlhá nad
Oravou, se kterou v tomto období dokončujeme společný projekt „Spoznávajme sa
vzájomne“.
Vážení spoluobčané, většinu současného
zastupitelstva obce tvoří lidé vstřícní a pracovití. Ne všichni jsou však rozhodnuti kandidovat v dalším volebním období. Jistě mi
dáte za pravdu, že je na místě jim za nás
všechny poděkovat – za vše, co pro naši
Velkou Polom vykonali – za odvedenou
práci i za podporu, někdy jen v rovině morální, v mnoha případech přímou aktivní
účastí při řešení různých obecních záležitostí.
Uznání a poděkování si zaslouží také zaměstnanci obce, ať už se jedná o úředníky,
kteří musejí zvládat nával nové legislativy,
spoustu nařízení a povinností v oblasti státní

správy i činností, vyplývajících z rozhodnutí
samosprávných orgánů, řeší spoustu nepříjemných záležitostí, někdy se potýkají s arogancí a nevhodným chováním některých
občanů. Poděkování patří i naší údržbářské
četě, která pečuje o veřejná prostranství,
uklízí a zajišťuje údržbu mnoha obecních
objektů. Je to takový nekonečný příběh,
znáte to – sečení trávy nebo úklid sněhu –
začnou na jedné straně obce a než dojdou
na konec, mohou se vrátit a začít znovu.
Jsem potěšena, když za mnou přijede návštěva a chválí čistotu všude kolem. A je
moc fajn, když se občané sami starají, aby
i okolí jejich bydliště bylo upravené, bez
ohledu na vlastnictví.
Zvláštní pozornost si pak zaslouží místostarosta obce, Ing. Tomáš Lazecký. Vydržel
v této funkci celých dvanáct let a na mnoha
místech v naší hezké vesnici zanechal své
stopy. Znám jen málo lidí, kteří jsou ochotni a
schopni tak důsledně a svědomitě řešit i nejmenší detaily a prokousávat se tak až ke ký-

ženému výsledku. Můžeme být hrdi, že
jsme měli ve vedení obce osobnost, která
obci věnovala obrovské úsilí a spoustu
energie. Nikdy nezapomenu na dobu našeho společného působení. Na to se prostě
zapomenout nedá. Děkujeme a přejeme
mu do dalších let hodně sil a zdraví.
Dvanáct let je dlouhá doba, ale utekla jako
voda. Věřte tomu, že zdaleka ne všechno
probíhalo úplně hladce, potkávali jsme se
s mnoha překážkami a problémy, které
jsme řešili někdy s klidem, jindy s trochu
zvýšeným adrenalinem. Těší nás, že většina
věcí, do kterých jsme se pustili, se podařila
a přináší užitek a radost nám všem. A to je
to, co nám dává sílu do dalších aktivit.
Věřím, že i v nadcházejících volbách bude
zvoleno dobré vedení, aby naše obec i nadále prospívala a měnila svou tvář jen k lepšímu. Aby se tu nám všem dobře žilo.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

V ODDÍLU JÓGY VLÁDNE STÁLE DOBRÁ NÁLADA
Fotografie jsou z našeho červnového setkání k ukončení cvičebního roku. Letos jsme se sešly u nás, ve Velké Polomi, spolu s děvčaty
z oddílů jógy Krásné Pole a Kunčice. Všechny nás stále spojuje vzpomínka na milou kamarádku, paní Lidušku Piešovou, která všechny
tři oddíly založila a vychovala si nástupkyně, které v její práci a myšlence zdravého pohybu pokračují do
dneška. Liduška by letos (21.1.2014) oslavila životní jubileum – 80 let. Přestože se jubilea nedočkala,

všechny společně jsme jí poslaly pozdrav, poděkování a vzpomínku. Společné setkání se uskutečnilo v naší sokolovně a sešlo
se nás dvaasedmdesát cvičenek, a to je opravdu hodně. Chutné
občerstvení nám zajistila restaurace Gól a dobroty ke kávě připravily současné i bývalé členky polomského oddílu. Za to jim
ještě jednou moc děkuji. Samozřejmě nechyběla dobrá nálada,
hudba, zpěv a přátelská atmosféra.
Nový cvičební rok zahájíme v průběhu měsíce září, termín bude vyhlášen v místním rozhlase.
Svůj příspěvek končím slovy Lidušky Piešové:
„Den každá přijmi vděčně, co Ti život dal,
na Zemi nejsme věčně, život je velký dar ...“
Zdeňka Tvarůžková, za oddíl jógy
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Ohlédnutí, alias
"Jak jsme budovali Naši Velkou Polom v letech 2002-2014"
Vážení přátelé, vážení spoluobčané, neúprosně se blíží termín
komunálních voleb, a tím i definitivní konec mého působení ve
vedení naší obce. Mé články v Bumerangu najdete jen velmi
sporadicky, vše s naprostou pečlivostí a šarmem napsala naše
starostka, takže už obyčejně nebylo o čem psát.
Vzpomínky na naše začátky jsou přesto docela živé. Psal se
rok 2002 a pár lidí si přálo, aby se obec pohnula dopředu. Tuto
skupinu vedla nynější starostka Ing. Ludmila Bubeníková, v této
skupině jsme dále byli Jan Sztefek a já. Jako sdružení nezávislých kandidátů Naše Velká Polom jsme vstoupili do dění ve snaze
posunout naši obec tzv. kupředu.
Dá se říct, že jsme v podstatě ani pořádně nevěděli, do čeho
jdeme. Jedné věci však byl dostatek – chuti a elánu do práce.
Před samotnými volbami se názory na naši kandidátku různily. Někteří tipovali výsledek pět mandátů komunisté, pět my a pět sociální
demokraté. Jiní se nám smáli, ani do toho nelezte, nemáte šanci,
nikdo vás nezvolí. Spousta lidí nám však fandila, a to pro nás bylo
rozhodující. Do voleb jsme šli a získali většinu – devět z celkového
počtu patnácti zastupitelů. A začalo budování naší Velké Polomi.
Prvním problémem, který bylo nutno řešit, bylo nalezení vhodných
prostor pro poštu. Ty stávající v budově obecního úřadu byly naprosto
nevyhovující a hrozilo nebezpečí přemístění centrální pošty z naší
obce do Hrabyně. Po úvahách jsme vytipovali objekt č.p. 217 v ulici
Osvoboditelů, tehdy Dům chovatelů, který ředitelství České pošty
označilo jako ideální. Započala akce „Kulový blesk“. Ta spočívala v přemístění pošty do nového objektu, přesun květinářství paní Drozdkové do
starých prostor pošty a přesun lékařských ordinací do přízemí kulturního
střediska, kde bylo předtím květinářství. Akce Kulový blesk začala v roce
2003 a o rok později byla zdárně ukončena k plné spokojenosti občanů
i nájemců.
V průběhu těchto přesunů jsme začali připravovat a posléze realizovat soubor dotovaných bezpečnostních opatření Snížení dopravních
rizik. Byl to celý balík opatření, který v první části znamenal vybudování
chodníku okolo NS JEDNOTA a v části ulice Osvoboditelů, parkoviště,
autobusové čekárny u lihovaru, přechodů s nasvětlením a ostrůvku na
začátku obce. Za tento soubor opatření jsme byli tehdejším ministrem
dopravy oceněni a získali odměnu 30 000 Kč. A ještě jedna perlička,
která se vztahuje k počátku výstavby chodníků. Na volném internetovém diskusním fóru tehdy vyzýval anonymní občan Velké Polomi:
„Zastavte devastaci obce, zachraňte Velkou Polom!" Udělejte si úsudek sami.
To však nebylo vše, díky spolupráci a iniciativě tehdejšího poslance
Petra Lachnita jsme získali ze státního rozpočtu dotaci na rekonstrukci starší části základní školy. Tu se podařilo zrealizovat v roce
2005 a spolu s opravou velké části chodníku v ulici Opavská můžeme hovořit o velmi plodném roce. Do nových voleb v roce 2006
však zbýval ještě celý rok, v kulturním středisku již ordinovali lékaři,
nicméně vizuálně tato budova včetně "myšího ráje a Kanálu hasičů"
ve sklepení vypadala hodně neutěšeně. Na tuto rekonstrukci jsem se
hodně těšil, avšak netušil jsem, jak bude náročná. Izolace proti vlhkosti podřezáním přinesla nemalé komplikace, celkové zkulturnění
suterénu a podkroví taktéž. Nicméně i přes tyto nemalé problémy
byla rekonstrukce ukončena na podzim roku 2006. Součástí slavnostního otevření kulturního střediska po rekonstrukci bylo vinobraní
za obrovské účasti našich občanů.
V říjnu toho roku následovaly volby, kde naše sdružení nezávislých
kandidátů Naše Velká Polom drtivě zvítězilo a získalo jedenáct křesel v obecním zastupitelstvu z patnácti možných.

V tomto období jsme se mimo jiné pokoušeli také obnovit chátrající
kulturní a společenský život v obci. Někteří pamětníci vzpomínali, že
poslední karneval zažili někdy za hluboké totality. Pokus udělat letní
karneval či obecní ples stál za to. Zřídili jsme dřevěný taneční parket, připravili program včetně ohňostroje a z hladiny rybníka vystoupil jednou Vodník, jindy nás navštívila Bílá paní, po hřišti se na koni
proháněl Bezhlavý jezdec. Dnes už jsou letní karnevaly či Dny obce
samozřejmostí a setkávají se stále s dobrým ohlasem.
Období let 2006 až 2010 je možno bez nadsázky hodnotit jako nejúspěšnější v celé historii obce. Díky předvídavosti vedení obce a především snaze a úsilí naší starostky jsme začali připravovat projekty,
které obec ke svému fungování nutně potřebovala. Nejpalčivějším
problémem byla nová mateřská školka. S nebývalým rozvojem obce
již kapacita staré MŠ nevyhovovala a hrozilo, že děti bude nutné vozit
do MŠ v Horní Lhotě. Současně s tímto problémem jsme řešili i neutěšený stav novější části ZŠ a sociální zázemí našich fotbalistů.
Spolu s víceúčelovým hřištěm u ZŠ jsme přihlásili celkem čtyři projekty k žádosti o dotaci z prostředků EU. Div se světe, projekty byly
natolik kvalitní, že všechny byly schváleny, a mohlo se začít stavět.
Naše obec byla vyhodnocena jako první a jediná v Moravskoslezském kraji, které byly v rámci jedné výzvy schváleny všechny podané
žádosti. Vše vypadalo úžasně, většina občanů se z takového úspěchu
radovala. Velká Polom se stala velmi známou obcí nejen v našem regionu.
V letech 2010 až 2014 se podařilo dostavět nádhernou MŠ U Rákosníčka, opravit starou školku Pastelka, postavit chodník v ulici 9.
května, nyní jsou před dokončením chodníky v ulicích Opavská a Na
Rohuli. Podařilo se zkulturnit střed obce. Demolicemi starého gruntu
naproti fary a budovy č.p. 68 v ulici Osvoboditelů se vytvořilo zcela
nové centrum obce, které s novou knihovnou, opravenou hřbitovní
zdí a farou tvoří skutečnou perlu obce. Mezi nejkrásnější místa patří
bezesporu zrekonstruovaný rybník u tvrze a již dříve vystavěná nová
rybářská bašta pod Hrdinčiným kopcem s kaskádou rybníků.
Nejsem zdejší rodák, ale žije se mi tu moc moc dobře, nikdy bych
neměnil. Jsem hrdý na to, že jsem mohl aspoň malým dílem po boku
naší skvělé starostky přispět k rozvoji naší krásné obce a naplnit tak
cíl, se kterým jsem do voleb v roce 2002 šel – posunout tuto obec
dopředu. Myslím, že když se podíváte kolem, dáte mi za pravdu, že se
nám to podařilo.
Děkuji Vám všem, kteří jste se mnou spolupracovali a pomáhali mi tak
zvládat množství úkolů a řešit spousty problémů, které život přinášel.
Přeji všem občanům Velké Polomi šťastnou ruku při volbách a hodně
dalších spokojených let v naší krásné Velké Polomi.
Ing. Tomáš Lazecký, místostarosta obce
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SPLATNOST POPLATKŮ ZA ODPADY
Dnem 31. července jako každoročně skončila splatnost
poplatku za odpady, tentokrát vztahující se k roku
2014.
Poplatníkem je dle zákona o místních poplatcích fyzická osoba:
- s trvalým pobytem na území obce,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než devadesát dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší tří měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
(poplatek je stanoven 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).

Rok 2014 není výjimkou oproti rokům předchozím. Dlužníci jsou opět
obecním úřadem evidováni. Je to smutné, protože obecní úřad v měsíci
červenci pravidelně do hlášení místního rozhlasu zařazuje upozornění na
ukončení lhůty splatnosti pro tyto poplatky. Na webových stránkách
obce je umístěna tato informace na hlavní stránce. Informace se v měsíci červenci zveřejňuje i ve vývěskách. V průběhu desetidenní lhůty, kdy
ještě není ukládána pokuta k nedoplatku, úřad zasílá dlužníkům korespondenční lístky s upozorněním na nedoplatek. Reakce dlužníků v lednu
následujícího roku jsou adekvátní k výši uložené „pokuty“, ale neadekvátní vůči postupu obecního úřadu. Níže jsou uvedeny částky navyšující nedoplatek v návaznosti na dobu nezaplacení:
délka trvání prodlení 10 až 30 kalendářních dnů 100,- Kč
délka trvání prodlení 30 až 60 kalendářních dnů 200,- Kč
délka trvání prodlení 60 až 90 kalendářních dnů 500,- Kč
délka trvání prodlení 90 a více kalendářních dnů 900,- Kč.
Občané mohou žádat o osvobození nebo úlevu na poplatku po celý rok.
Je-li žádost podána až po 31. červenci, je nutné nejdříve poplatek uhradit do termínu splatnosti, po akceptované žádosti je pak částka vrácena
jako přeplatek nebo použita k úhradě poplatku v příštím roce.
Ing. Pavlína Mučková

OPĚT ZAČÍNAJÍ TANEČNÍ
Po letní přestávce opět zveme všechny
začínající i pokročilé tancechtivé dvojice
do kurzů tance, které se, lze říci – již tradičně, budou konat od příštího týdne po
dvanáct pondělních večerů.
Začínáme v pondělí 15. září (v 17:30
začátečníci a v 19:30 pokročilí) opět
ve velkopolomské sokolovně.
Více informací najdete na www.tanecnikurzyostrava.cz. Přihlaste se e-mailem
(budikova@tanecnikurzyostrava.cz) nebo
také telefonicky (tel.č. 602 748 382).
Srdečně Vás zvou a na všechny se těší
učitelka tance Ludmila Budíková s partnerem Jaroslavem Kolínským.

Slovo na okraj...
O českém národě se ví, že je jedním
z nejsolidárnějších na světě. V dobách
živelných pohrom a neštěstí umíme podávat pomocnou ruku, sesbírat finanční
prostředky a materiální pomoc pro potřebné rychle a bez cavyků. Škoda, že
umíme být ohleduplní a vstřícní, jen
když přicházejí pohromy. Kdyby tato výrazná a pozitivní vlastnost byla naším
každodenním projevem, bylo by nám
všem mnohem lépe… Sousedi by byli
k sobě ohleduplní a usmívali by se pak
na sebe, odpadky by se neválely na
chodnících, nenaváželi bychom na cizí
pozemky své nepotřebné věci…A naše
děti by v nás měly vzor, jak se patří.
Náš život je jen sekundou v historii celého vesmíru, bylo by fajn prožít ho
v lásce a klidu.
Ing. Pavlína Mučková
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POLOMSKÝ SENIOR KLUB JIŽ BRZY
Vážení senioři, vážení spoluobčané,
více než půlroční snaha přípravné skupiny o zformování podoby a programové náplně Senior klubu, tvorby jeho základních dokumentů, diskusí a vysvětlování s občany, jde již do finále.
Ustavující schůze Senior klubu Velká Polom z.s. (zájmové
sdružení), se uskuteční dne 2. října 2014 od 17 hodin v sále
Kulturního střediska! Prosím všechny zájemce o členství, zapište
si tento termín a hodinu do kalendáře, přijďte na toto historické
jednání a staňte se prvními členy již i Vašeho Senior klubu.
Pro zatím nerozhodnuté zájemce následují informace k jeho plánované činnosti. Návrh stanov spolku je zveřejněn na webových stránkách obce, v sekci Obec Velká Polom – Spolková činnost – Klub
seniorů.
Konkrétní aktivity Senior klubu mohou být a určitě budou všemožného druhu i charakteru, ale vždy budou vycházet z konkrétních přání,
nápadů, návrhů, doporučení a zkušeností jeho členů a z možností samotného klubu. Rozhodně nechceme stát bokem ani dalšího veřejného dění v obci a budeme hledat formy pomoci či spolupráce při
jeho organizaci a realizaci. Nicméně, základem budou naše společná
setkání. Aktivity Senior klubu můžeme rozdělit na pravidelné a jednorázové. Pravidelnou činností budou tradiční každotýdenní posezení Seniorka v suterénu Kulturního střediska s připravovaným
programem, aktualitami k „pokecání“, společenskými hrami, knihovničkou, příjemnou hudbou a drobným občerstvením. Mimo to by pravidelně měly probíhat v taktu cca jednoho až dvou měsíců větší
společenské, kulturní či sportovní akce, ať už půjde o polodenní vycházky do okolí, výlety za zajímavostmi širšího okolí, přednášky, brigády, apod., s účastí i dalších občanů. Zde se otevírá obrovský prostor
pro náměty členů. Vrcholem činnosti Klubu by měla být organizace
či spoluúčast na organizaci jedné až dvou akcí obecního významu
ročně s širším veřejným dopadem (např. ples, významný koncert,
oslavy významných výročí, výstavy, Den obce, apod.). Důležité budou
nasazení a ochota samotných členů Klubu. Víme, že se v obci scházejí různé skupinky seniorů k pravidelným společným posezením v restauracích. Těm a všem dalším seniorům nabízíme posezení a možnost
společného setkávání v tzv. Seniorce s příslušným zázemím.
Seniorka:
CO: místo setkávání seniorů a pořádání vlastních akcí, kavárnička/vinárnička s programem pro seniory
KDE: suterén Kulturního střediska
KDY: čtvrteční odpoledne (později i jiný den dle zájmu členů) celoročně, o letních prázdninách jedenkrát za 14 dní, od 14 hod. (pro
prababičky), s drobným programem od 17 hod., ukončení v 21 hodin
V knihovničce budou k dispozici encyklopedie, zdravotní tématika,
historická témata, časopisy Doba Seniorů, National Geographic, Reader´s Digest, křížovky, sudoku, společenské hry a karty.
PROGRAM: informační servis pro seniory (zprávičky), hudební či

vědomostní kvíz, hudební tematické ukázky, zajímavá videa z internetu
či vlastní produkce členů klubu, diskuse na aktuální téma apod. Zajistíme i přednášky s diskusí na zajímavá témata, setkání s radními,
hudební či kulturní vystoupení, degustace, předcvičení, předtančení,
předváděčky, promítání vlastních filmů nebo fotek, apod. Program
budeme pravidelně aktualizovat dle přání členů klubu.
Občerstvení bude zajištěno za úplatu, pro členy Klubu se slevou, a to
víno v omezeném množství ze speciální nabídky, každý měsíc od jiného distributora, káva a čaj dle speciální nabídky, další pochutiny
zatím samozásobováním.
Orientační plán činnosti do konce roku 2014:
2.10.
do 8.10.
23.10.
říjen
do 8.11.
listopad

prosinec

25.12.
do 31.12.

Ustavující schůze Senior klubu
Podání Návrhu na zapsání spolku do veřejného rejstříku
Zahájení pravidelné činnosti Seniorky (kvůli
volbám opožděno o dva týdny)
Seniorka: přednáška na téma „Léčivé byliny“
Právní vznik spolku zápisem do veřejného
rejstříku
Seniorka: první ochutnávka vína, první čajové/kávové téma, ukázka cvičení jógy pro seniory, přednáška na téma „Velká Polom v historických mapách“ s ukázkami
Seniorka: ochutnávka vína, další kávové téma,
přednáška s tématikou Vánoc, veřejná prezentace a ochutnávka vánočního cukroví připraveného našimi členkami
Seniorka: Vánoční besídka
získání Senior pasu (slevy v různých obchdech a na služby) pro zájemce z řad členů
Klubu

Vážení senioři, vážení budoucí členové našeho Senior klubu,
snažil jsem se Vás krátce a snad srozumitelně seznámit s cíli a záměry právě zakládaného Senior klubu Velká Polom. V případě nějakých nejasností či dotazů se na mne s důvěrou obraťte, a to nejlépe
e-mailem na adresu: holecek.radim@gmail.com. Máme ještě více než
měsíc k přípravám a diskusi. Dovolte mi, abych velmi srdečně poděkoval za průběžnou inspiraci, pomoc a oporu, ale také za potřebnou
opozici a kontrolu při tvorbě koncepce i konkretizaci života Senior
klubu paním Věrce Fialové, Aničce Fochlerové a Evě Jahelkové.
Těším se na brzkou shledanou na půdě Senior klubu.
Váš spolusenior, Ing. Radim Holeček

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz objemného a nebezpečného odpadu pro občany obce Velká Polom
proběhne v sobotu 13. září 2014 od
8.00 do 11.00 hodin na autobusovém
stanovišti v ulici 9. května.
NOVINKA - Malý kontejner na elektroodpad.
Jak jistě víte, malá kontejnerová nádoba je již
umístěna v budově obecního úřadu a její četnost vyprazdňování je stále větší. Protože
nám třídění elektroodpadu v obci hezky „za-

bydluje“, a to především díky tzv. „cirkusu“ na
jaře a na podzim, rozhodla se obec uzavřít
smlouvu se společností ELEKTROWIN a.s.,
která zajišťuje mimo jiné pro obce službu mobilního sběru malých elektrospotřebičů. V tuto
chvíli je již pro obec zhotovována kontejnerová
nádoba, jejíž umístění plánujeme ve sběrném
hnízdě v ulici 9. května – stanoviště pro autobusy. Kontejner bude určen výhradně pro
malé elektrospotřebiče (např. žehličky, šicí

stroje, vysavače, toustovače, mixéry, holicí
strojky, rychlovarné konvice, elektrické nářadí
atp.). Elektrozařízením pro náš kontejner se
rozumí malý domácí elektrospotřebič – „vše
co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie“. Do kontejneru se nesmí vhazovat světelné zdroje (žárovky, zářivky,
výbojky), cartridge a elektrozařízení obsahující
obrazovku (PC monitory, TV).
Ing. Pavlína Mučková
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Když skupina přibližně třiceti zástupců obce
Velká Polom uviděla po asi tříhodinovém cestování před obcí ceduli Dlhá nad Oravou, začal
v autobuse poprask, všichni tleskali a radovali
se jako malé děti. Po
dvou letech jsme znovu
zavítali do naší partnerské obce na Slovensku.
A protože od zahájení
spolupráce již uplynula
nějaká doba, jeli jsme najisto s vědomím, že nás
čeká milé přivítání, rozevřené náruče,
pohostinnost
a pohoda. Těšili jsme se.
Každý z nás
přivítal zpestření běžného života, zapomněli jsme na každodenní starosti
a kochali se. Krásná příroda kolem,
hluboké lesy, majestátní řeka
Orava, všude uklizeno, květinová
výzdoba, k tomu nádherné letní počasí. Prostě
radost koukat. Sobota začala sportovním kláním – 3. ročníkem mezinárodního turnaje ve
stolním tenisu. Výsledek přesně odpovídal naší
strategii – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Večer pak byl plně v naší režii, tedy Velké Polomi. Představení našich divadelníků, Velkopolomských hvězd, nemělo jako obvykle chybu.
Klasická francouzská komedie Proutník pod
pantoflem přispěla zásadním způsobem
k dobré náladě. Poté rozproudila zábavu naše
country kapela C&W OK BAND. V neděli dopoledne jsme se sešli v krásně opraveném kos-

tele sv. Ladislava na mši svaté a odpoledne
patřilo zase společenským aktivitám. O ty se
postaraly folklorní kolektivy z Dolní Oravy.
Stánky s občerstvením, kolotoč a jiné atrakce
pro děti, prostě zábava. Naši hasiči se družili se
svými kolegy, zastupitelé Velké Polomi s „po-
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A

KEĎ PRÍDU NAŠI K VAŠIM

Znáte ten pocit, když jedete na návštěvu k dobré kamarádce a už se nemůžete dočkat,
až s ní budete sedět a klábosit? My jsme jej zažili v sobotu 26. července, kdy jsme cestovali do Dlhé nad Oravou, naší partnerské slovenské obce, abychom se spolu s našimi přáteli účastnili VIII. Obecných slávností pod Ostrým vrchom.
Účastníky zájezdu byli zástupci obce, hasiči, sportovci, naše Velkopolomské hvězdy
(pro neznalé – členové divadelního ochotnického souboru) a country kapela C&W OK
BAND. Dobrá sestava. Skvělá nálada začala při nakládání kulis a dalších potřeb do vozíku a přistaveného autobusu a vydržela po oba dva dny až do příjezdu zpět v nedělních
večerních hodinách.

slancami z Dlhej“, sportovci se svými rivaly a divadelníci se všemi. A pak už všichni se všemi,
jak už to tak bývá.
Častým tématem byly letošní komunální volby (u
nás v říjnu, na Slovensku v listopadu) a zazněly
trošku obavy, aby případnou změnou ve vedení

obcí nedošlo k přerušení úžasného vztahu, který
oběma stranám přináší radost a potěšení. Rozumíme si, máme obdobné problémy a společnou historii. Doufejme, že obavy jsou zbytečné.
Byla by to škoda.

A jaká vlastně byla letošní návštěva Dlhé?
Stejná a zároveň jiná. Stejná z pohledu přátelské atmosféry celé akce, prostředí, známých rozesmátých tváří. A v čem jiná? Už jsme nebyli
překvapeni, před dvěma lety nikdo z nás nevěděl, do čeho jdeme, jak bude vše probíhat, zda
naši vystupující zaujmou, jak nás lidé v Dlhé přijmou. Letos nebyly vůbec žádné pochybnosti.
Pohostinnost nadstandardní, příjemná přátelská atmosféra, prostě jsme se cítili jako doma.

Společný program jsme zahájili kratičkým úvodním slovem představitelů obou obcí. Pan starosta Ing. Ján Kamas i já jsme měli příležitost
pozdravit
všechny přítomné a vyjádřit potěšení,
že jsme se
zase sešli ve
zdraví a míru.
Předali jsme
panu starostovi náš drobný dárek – oboustranně ručně
vyšitou vlaječku s obecními znaky našich obcí
na každé straně a šerpou s datem konání slavnosti. V neděli dopoledne se setkaly na obecním
úřadu obě pracovní skupiny a dořešily některé

záležitosti, týkající se dalšího časového harmonogramu a dokončení projektu „Spoznávajme
sa vzájomne“.
Před odjezdem v nedělních odpoledních hodinách jsme si udělali společnou fotku a začalo
loučení. Pan starosta Kamas nás zase překvapil, dostali jsme dárek – hodiny, krásnou řezbářskou práci, a taky občerstvení na zpáteční
cestu domů. Velmi často vyslovované slovo přá-

telství tak získalo znovu na svém významu.
S oblibou a často říkám: přátelství a lásky není
nikdy moc.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

Uplynuly dva roky od naší první návštěvy
Dlhé nad Oravou a již během zimy se proslýchalo, že snad tam zase někdo pojede.
Šeptanda dorazila i k nám do C&W OK
Bandu, a to asi v tom smyslu, že naši kočovní herci, tedy Velkopolomské hvězdy, pojedou, ale my nejspíš nepojedeme. Trochu
jsem se, teď mluvím za sebe, cítil jako zhrzená a opuštěná milenka. Bylo nám spolu
dobře a teď už se mnou nechce nic mít.
V podstatě jsou ty pocity téměř příjemné,
protože nabízejí možnost se rochnit v té bezbřehé nespravedlnosti a užívat si nekonečnou křivdu. Na druhou stranu taková situace
poskytuje člověku možnost si oddychnout.
Tak letos nebudou nervy, zda se nám to povede, a herci, ti ať se snaží. Dobře jim tak.
Samozřejmě, že ty pocity jsou naprosto nelegitimní, nikdo nám nikdy nic neslíbil, ale
v lidské povaze to je asi tak nějak nastaveno,
zhrzené milenky se jinak chovat nebudou.
Pak jsme se jako z čistého nebe dozvěděli:
„jasně, s vámi se počítá, dejte si to do kalendáře“. Opět smíšené pocity. Když se už
s tím konečně smíříte, že vás nikdo nemá
rád, zjistíte, že je to úplně jinak. Je to ale
dobře, že je to jinak?
Samozřejmě, že je. Přibyl nám ale problém,
náš bubeník Luboš si cestu na Slovensko
nemůže ze zdravotních důvodů dovolit. Tak
jsme museli adoptovat na dobu tří dnů Ivoše
Samiece, který Luboše nahradil a myslíme
si, že to byla dobrá volba.
Letos jsme jeli do známého prostředí ke známým.
Chtěl bych to přirovnat k tomu, když Kolum-

bus objevil Ameriku. Byla to naprostá
bomba. Každý dneska ví, kdo to byl Kolumbus. Kdo ale ví, kdo byl v Americe druhý?
Určitě se to dá někde zjistit, ale kolik lidí to
ví? A proč by to měli vlastně vědět? Takoví
jsme my lidé, zajímají nás jen ti první, zajímají nás silné zážitky.
Tentokrát jsme nejeli do Dlhé jako objevitelé,
tak tomu bylo minule. Letos jsme tam jeli

Návrat do Dlhé
jako k babičce na prázdniny. A ty prázdniny
jsme si užili.
Během cesty se nám nikdo neztratil a na
místě jsme se setkali s naším předvojem,
který nás reprezentoval již dopoledne ve
stolním tenise. Na obecní vývěsce jsme našli
nejkrásnější plakát, jaký jsme kdy měli, s velkými fotkami, prostě skvělé.
Pan starosta nás přivítal, naše paní starostka
mu předala oboustrannou vlajku, na níž jsou
znaky obou obcí. Tím jsme vyrovnali pomyslný dluh, který byl znovu obnoven při nedělním loučení v podobě dřevořezby
s hodinami, která je nyní ve Velké Polomi.
Pak přivítal občany Dlhé bývalý ředitel a nynější divadelník Petr Rosa plynnou „slovenčinou“. To vůbec není tak snadné, jak se zdá.
Herci hráli Podpantofláka. Hráli v češtině.
Tedy o již zmíněném Petru Rosovi se to
s ohledem na jeho roli dá říct jen s výhradami a u Milana Švidrnocha v jedné z jeho
rolí, a to v roli anglického vychovatele, už

vůbec ne. Nicméně i tak jazyková bariéra nefungovala. To bylo obzvláště zajímavé u malých dětí, u kterých
by se dalo pochopit,
že nemusí rozumět.
však
Rozuměli
všichni a dobře se
bavili, byl to úspěch, jako předloni.
Pak přišla chvíle
pro C&W OK
Band. I děti na
prázdninách mají občas povinnosti. Což o
to, nás to baví, hrajeme rádi, ale k té radosti
patří i ta zodpovědnost nezklamat, která nás
vždy trochu svazuje. Jednou možná přijde
doba, kdy kapela přijede, vypustí na pódium
své klony, roboty, avatary nebo koho ještě si
vymyslíme a ti to odehrají a úspěch bude
plný. Ale asi by nás to tak ani nebavilo.
Nicméně herci nás nenechali ve štychu a roztančili všechny přítomné, takže se končilo
opravdu hodně pozdě a jako předloni jsme
nakonec hráli akusticky u laviček.
Druhý den jsme už jen odpočívali, sledovali
folklorní slavnosti, pojídali místní speciality a po
obědě nastalo loučení, kde došlo k předání
toho již zmíněného daru a po skupinové fotce
jsme se vydali k domovu.
Co dodat, prázdniny se vydařily.
A ještě jeden poznatek, k Dlhé nad Oravou
není cesta až tak moc „dlhá“.
Účastník zájezdu Evžen Hofmann

Dlhánský deň futbalu
Futbalový turnaj na umelej tráve k príležitosti
55. výročia vzniku Telovýchovnej jednoty v Dlhej nad Oravou
Datum:
Miesto:
Začiatok:

20. SEPTEMBRA 2014
Športový areál Dlhá nad Oravou
9.00 hod.

Počet mužstiev:
Počet skupin:
Zápasy v skupinách:

6 - Mužstvo: (1+4, 2 až 3 náhradníci)
2 - (A. skupina a B. skupina - 3 mužstva v jednej skupine)
2 x 15 min. (zápas medzi tretím v poradí v skupinách)

Semifinále: Vzájomný zápas medzi 1. mužstvom v poradí v A. skupine a 2. mužstvom v poradí
v B. skupine - 2 x15 min. Vzájomný zápas medzi 2. mužstvom v poradí v A. skupine
a 1. mužstvom v poradí v B. skupine - 2 x 15 min. Zápas o 3. miesto - 2 x 15 min.
(zápas medzi porazeným v semifinále)
Finále:
2 x 15 min. (zápas víťazov v semifinálovom zápase)
Prestávka v zápasoch cca 5 min.
Predpokládaný koniec turnaja: 18.00 hod.
Občerstvenie zabezpečuje usporiadatel.
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PŘIŠEL DEN “D”
Často se setkávám s otázkou: „Myslíte si, že opravdu příští rok budeme jezdit po nové komunikaci?“ Jsem optimistka, jinak bych ani
spoustu věcí nemohla dělat, a tak odpovídám kladně. Ano, postup
prací je vidět každý den. Stavba čtyřproudové silnice I/11, úsek
Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava, kterou nazýváme

Ano, přátelé! Je tomu skutečně tak! Rázy
letos slaví deset let existence! Téměř
stovka koncertů, tři studiová EPéčka a videoklip. To je v kostce výsledek našeho desetiletého snažení. Internet také za ta léta
načichl rázovským odérem, a tak lze při
„vygooglení“, popř. „vyseznamování“ obligátního slova „Rázy“ nalézt další rozhovory, fotky, zkrátka informace všeho druhu.
To vše, až na několik záskoků, se podařilo
v původní sestavě, jmenovitě Denisa Vlková – zpěv, Petr Musiál – bicí, Štěpán Duchoslav – basa a Pavel Honajzer – kytara.
A ptáte se, co Rázy v letošním výjimečném
roce potkalo, popřípadě ještě potká? Jeden
z březnových víkendů jsme strávili v jablunkovském GM studiu, kde dostalo konečné obrysy
EP 2014 s názvem SPOLU. CD obsahuje čtyři
nové písně, remix, fotky a videoklip k písni 22.1.
Základy ke klipu jsme položili v březnu v lesích
v okolí Velké Polomi pod taktovkou Markéty
Vlkové, která klip nejen režírovala a natáčela,
ale zároveň také sestříhala do finální podoby.
Klip 22. 1. již nějakou dobu naleznete např. na
stránkách www.youtube.cz.
Křest nového minialba jsme pojali velkolepěji
než u předchozích nahrávek, a speciálně pro
tuto příležitost jsme se rozhodli uspořádat kon-

pro zjednodušení obchvat, opravdu roste před očima. Až šedesát
metrů vysoké mostní pilíře jsou vidět z dálky, a tak denně jsme sledovali, jak se ocelové konstrukce postupně přibližují z obou stran,
tedy od Ostravy a Opavy, aby došlo dne 12. srpna 2014 k jejich definitivnímu spojení. Tomuto významnému momentu přihlíželi zástupci
kraje, okolních obcí, ŘSD a zhotovitelů, neboť představuje významný
mezník v postupu této úžasné stavby. Obdiv si zaslouží projektanti
i stavaři. Máme radost a těšíme se.
Obyvatelé Velké Polomi, sousední Hrabyně, ale i většina
řidičů, kteří denně dojíždějí do Ostravy za prací nebo z jiných důvodů. Zvýšení bezpečnosti, zkrácení doby jízdy
a rychlé napojení na dálnici D1, to jsou základní pozitiva zprovoznění této velkolepé stavby. Snad nás již nic
nepřekvapí a po všech peripetiích se zastavením této
stavby se dočkáme dlouho očekávaného uvedení do
provozu. A nám v naší obci se bude lépe dýchat a nebudeme denně ohroženi několika tisíci projíždějících vozidel.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce Velká Polom

namy rovněž naleznete na youtube.cz a fotky
ve fotogalerii na bandzone.cz/razy). Na tomto
místě chci poděkovat Davidu Haichelovi, který
jako host obohatil naše písně o perkuse, fou-

Rázy jsou tady už deset let
kací harmoniku a didgeridoo. A dále Martině
Skrbkové, která v pozici výčepní a sládka minipivovaru Qásek celou akci podpořila a všem
žíznivým rozdávala radost v podobě napěněných půllitrů.
Album SPOLU je pro Rázy tak trochu přelomové, neboť na něm můžete v nemalé míře
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podporu a na některém z našich koncertů na
viděnou.
P. S. Ukázky z nového miniCD SPOLU naleznete na bandzone.cz/razy, a pokud Vás
naše nové CD zaujme a pocítíte v sobě
touhu ho vlastnit a podpořit tak kapelu, pište
na razykapela@seznam.cz.
Pavel Honajzer, za kapelu RÁZY

Školní sportovní pohár

slyšet klávesové party, kterými nám přispěl
Martin Roženek z kapely Ador Dorath.
A protože nám spojení naší hudby s klávesami
učarovalo a nehodláme se jich vzdát ani při živé
produkci, začali jsme hledat vhodného kandidáta, který by obsadil tento post natrvalo. Výsledkem našeho snažení je nový člen kapely
David Věžník, který zasedl za klávesy a stal se
tak pátým členem kapely.

cert přímo ve Velké Polomi. Křest, který proběhl na prostranství u Rybářské bašty 7. června
2014, jsme doprovodili akustickým koncertem
za přihlížení několika desítek z Vás (krátké záz-

sehrávání s novým členem kapely a realizaci
nových nápadů, které na ni po jejím návratu vychrlíme.
Toť vše z dění okolo kapely Rázy. Děkujeme za

Další novinkou z rázovského deníčku je návštěva Českého rozhlasu Ostrava, kam jsme
byli 28. srpna pozváni do pořadu Harenda.
Záznam si můžete pustit na internetových
stránkách Českého rozhlasu.
V průběhu září odlétá zkušeností a nových zážitků chtivá zpěvačka Denisa Vlková do Indonésie, čímž nám poskytne dostatek času na

Také v letošním školním roce proběhne na
druhém stupni základní školy již třetí ročník
školního sportovního poháru. Žáci rozdělení
do čtyř kategorií se postupně utkají v šesti
sportovních odvětvích: stolní tenis, šachy,
skok vysoký, šplh, míčový víceboj a stále populárnější orientační běh, který loni proběhl
již v nově zmapovaném lesním prostoru. Vítězi loňského ročníku se stali: kategorie
mladší žáci – Jan Thiemel, mladší žákyně –
Kateřina Laryšová, starší žáci – Petr Kupský,
starší žákyně – Alena Káňová.
Mgr. Jan Šrajer

Velkopolomský pohár 2014
Stejně jako v předešlých letech tak i letos jezdecký klub ve
Velké Polomi uspořádal v sobotu 10. května 2014 parkurové
a vozatajské závody. O tom, že tyto závody mají již letitou tradici, hovoří při této příležitosti oslavené 40. výročí jezdectví
ve Velké Polomi.
Od ranních hodin se závodilo v parkurových soutěžích o výšce překážek od 90 do 110 cm. V každé z těchto soutěží se domácí jezdci
probojovali na dekorování nejlepších dvojic (např. Iva Vitásková, Dominika Davidová). Také v hlavní soutěži stupně L** (120 cm) o Velkopolomský pohár se domácím dařilo, druhou příčku obsadila Nina
Kaločová a na pátém místě skončil Jakub Ludvík. Vítězem se stal
opavský Jiří Hruška, který se může pyšnit letošním titulem mistra
České republiky. Další částí programu byly již po několikáté vozatajské
soutěžejednoa
dvojspřežní,
které jsou velmi
atraktivnídiváckou záležitostí
díky značné
dávce adrenalinu a dravosti.
Nástrahy různorodé trati si
mohl vychutnat také domácí trenér Emil Ludvík z pozice přísedícího.
Mezi hojně obsazenými tribunami byla cítit atmosféra plná pohody
a zaujetí. U dětí vzbuzovaly značný zájem také doprovodné atrakce
jako bungee-trampolína, skákací hrad, jízda na poníkoví, nebo
stánky s cukrovinkami. Největší radost však udělalo všem dětem
malování na obličej, takže snad každý rodič si zpátky domů odvá-

SDH MÁ JIŽ

děl místo svého dítěte třeba kočičku, piráta, nebo spidermana.
V neděli 11. května musely být hobby závody zrušeny. Kvůli velmi obsáhlému kalendáři závodů se nepřihlásil dostatek startujících. Velké
díky za zdařilou akci patří skvělému publiku, všem členům organizačního týmu a především sponzorům a Obci Velká Polom.
Jakub Ludvík

125 LET

V letošním roce slaví sbor dobrovolných hasičů v naší obci 125. výročí založení. Toto
výročí jsme si připomněli v sobotu 21.
června. Oslavy jsme zahájili mší svatou
v kostele sv. Václava a obětovali jsme ji za
všechny zemřelé a živé hasiče s prosbou
o jejich ochranu. Této mše sv. se zúčastnili
i naši hosté z družební obce Dlhá nad
Oravou. Odpolední program pokračoval
v areálu Motorestu netradiční hasičskou
soutěží, kterou za podpory členů výjezdové
jednotky zorganizoval velitel, Lukáš Honajzer. Využili jsme nově zrekonstruovaného
rybníku. Soutěžila čtyřčlenná družstva. Dva
členové soutěžního družstva museli na
loďce, s pomocí lana nataženého přes rybník, přeručkovat na druhý břeh, kde další
dva členové měli za úkol dokončit požární
útok. Díky loďce se stala soutěž velice
atraktivní. Za Velkou Polom se zúčastnila
družstva dorostenců, žen, mužů i veteránů.
Dlouho vedlo družstvo mužů z Velké Polomi,
až posledním útokem je porazilo mužstvo
z Dlhé nad Oravou. Naši hosté tak našemu
družstvu oplatili loňské vítězství, které jsme
zase my získali v jejich soutěži. Třetí skončilo
mužstvo z Polanky. Tato netradiční soutěž

se divákům i soutěžícím velmi líbila, a proto
budeme uvažovat o pořádání dalších ročníků. Odpoledne pokračovalo programem
pro děti. Mohly se zúčastnit rytířských her, zhlédnout šermířské pohádky i kouzelníka. Večer
všem zazpíval písničkář Václav
Fajfr.
Oslavy ukončil karneval „Hoří, má
panenko“. K tanci i k poslechu
hrála skupina VIZE. Byla to
pěkná příležitost, na které se sešli
členové Sboru dobrovolných hasičů a členové výjezdové jednotky spolu s našimi spoluobčany.
Chtěli jsme tím připomenout,
nejen že máme v obci stopětadvacetiletou tradici, ale také to,

že naši hasiči jsou tady pro
všechny, připraveni pomoci ve
všech nepříjemných situacích, jakými jsou požár, záplavy, autonehody aj. Za organizaci této
vydařené sobotní akce bych chtěl
hlavně poděkovat Obci za poskytnutí finančního příspěvku,
prostranství a laviček, Otci Mariuszovi za odslouženou mši svatou, všem hasičům za pomoc,
Pavlu Válkovi za poskytnutí zázemí a Restauraci u Filipců za občerstvení.
Starosta SDH, Zdeněk Hahn
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JAK SE DAŘÍ SPORTU VE VELKÉ POLOMI
náší také výsledky, tak
jsme zvaní už i na
velké turnaje. Například o prázdninách
jsme dostali pozvánku
na velký mezinárodní
turnaj Kočí Cup v jihočeském Písku, kde
naši borci změřili síly
s takovými týmy jako
je Sparta, Slavia,
Baník, Slovan Bratislava, MŠK Žilina,
Sigma Olomouc, České Budějovice, Příbram,
Brno atd. Věříme, že to byl pro hráče nezapomenutelný sportovní zážitek. Děti absolvovaly
týdenní soustředění v Loučné nad Desnou zakončené rovněž turnajem. Dalším pozváním byl
turnaj v Opavě. O těchto a dalších aktivitách se
můžete dovědět více v příspěvcích našich trenérů na jiném místě tohoto zpravodaje. Na
závěr si můžeme jenom přát, aby všem vydržel
elán a nadšení, které momentálně rozdávají na
všechny strany, a pro nás starší jsou velkým příslibem do budoucna.
Nejvyšší soutěž v naší obci momentálně hrají
muži. Tou je už několik let krajská soutěž 1. B.
třídy. Myslím, že tato soutěž je pro náš klub
v současné době optimální a maximálně dosažitelná. Soutěž hrajeme především s vlastními
hráči a odchovanci, hostujících je minimum.
V září se naši muži zúčastní fotbalového turnaje na pozvání naší družební slovenské obce
v Dlhé nad Oravou. Věříme, že nám neudělají
ostudu a vzorně se zhostí své role reprezentanta Velké Polomi.
Ani starší fotbalisté, kteří si říkají „staří pánové“,
nejsou stranou. Vedle pravidelných pátečních
tréninků, na kterých si dělají žízeň na pivo, si
občas domluví nějaký přáteláček, dokonce
s mezinárodní účastí. Tradicí už jsou naše zápasy se slovenským týmem z Oravské Lesné,
rovněž s týmem naší družební obce z Dlhé nad
Oravou jsme už změřili síly. Letos přibyl další
slovenský tým z Modrého Kameňa (okres
Velký Krtíš), kde žije náš bývalý fotbalový brankář. Tím pánové rovněž dokazují, že i po aktivní
kariéře jsou věrni sportu a pohybu.
Všechny výše zmíněné činnosti na fotbalovém
hřišti přinášejí ovšem jeden velký problém, tím
je maximální přetížení hrací plochy. Letošní vrtochy přírody (časté intenzivní deště) navíc ztěžují využívání této plochy dle potřeb všech
družstev. Částečně se nám podařilo zmírnit
tento problém dohodou se současným pronajímatelem jezdeckého kolbiště. Dohodou
s panem Emilem Ludvíkem můžeme využívat
část této plochy k tréninkům, a tím odlehčit
hlavnímu hřišti. Řešení to je pouze částečné,
dočasné. Tento problém je zároveň velkou výzvou pro vedení TJ a vedení obce do budoucna.
TJ Velká Polom provozuje velký rozsah aktivit,
jak jste se mohli přesvědčit výše. K tomu je
však nutné mít i finanční prostředky. Vedle
členských příspěvků členů je nezbytná spoluúčast obce a sponzorů. Díky současnému zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou
Dokončení na str. 12

Tělovýchovná jednota Velká Polom je občanské sdružení, které má v popisu
práce tělovýchovu, sport a veškeré činnosti spojené s touto tématikou. Tato dobrovolná organizace patří mezi nejstarší a největší v naší obci.
Pro krátké připomenutí – v roce 2011 oslavila sto let života a zároveň souhrou
osudu uplynulo šedesát let od vzniku novodobé historie kopané ve Velké Polomi. Počet členů se blíží k úžasnému číslu 250. Potěšitelným faktem je, že téměř
třetinu členů tvoří děti do patnácti let, což je velkým příslibem do budoucna. Je
zde reálný předpoklad, že sportovat se bude v naší obci i v následujících letech.
Své aktivity mohou členové pravidelně rozvíjet v oddílech jógy, šachu, tenisu, volejbalu žen i mužů a samozřejmě v největším oddíle, oddíle kopané. Zároveň
s provozováním pravidelných aktivit některé oddíly pořádají akce přesahující
svým významem hranice naší obce. Přispívají tak nemalou měrou k propagaci
sportu a obce v širokém okolí, někdy až v zahraničí.
Například v oddíle jógy se pravidelně každou
středu scházelo dvaadvacet žen a pod vedením cvičitelek paní Zdeňky Tvarůžkové a paní
Libuše Bymové si velmi pochvalovaly nový cvičební prostor v podkroví ZŠ. Tento příjemnější
prostor nahradil ten původní v tělocvičně, který
nebyl až tak vhodný pro příznivce jógy. U příležitosti oslav vánočních svátků a ukončení cvičebního roku pořádaly naše ženy dvě přátelská
setkání s družebními členkami z Krásného Pole
a Ostravy-Kunčic, na kterých si dle jejich slov
užily spoustu přátelské pohody a legrace. V září
bude zahájen další cvičební rok a cvičitelky rády
přivítají nové zájemkyně či zájemce o tento
krásný sport.
Oddíl šachu pořádal letos již 5. ročník mezinárodního šachového turnaje Velká Polom
OPEN RAPID, kterého se zúčastnilo téměř osmdesát závodníků
včetně dětí a mládeže. Tento turnaj
si už získal své jméno, o čemž svědčí
účast několika špičkových zahraničních šachistů se šachovým hodnocením nad 2500 ELO bodů.
Oddíl tenisu má v současné době třicet šest členů, kteří musejí nejprve
splnit svou brigádnickou povinnost
na úpravách kurtů, než začnou hrát
samotný tenis. V květnu a červnu
proběhla pod vedením Kristýny Zděblové velmi
záslužná akce „Tenisová školka“ pro předškolní
děti, kdy se dvakrát týdně devět dětí učilo základům této krásné hry s míčkem. V červnu tenisté bezplatně zapůjčili tenisové dvorce
k uspořádání tenisového přeboru porubských
ZŠ. V červnu a srpnu proběhly také dva turnaje
členů oddílu. Na září připravují naši tenisté ještě
dva turnaje pro partnery a sponzory. Největším
problémem jsou tzv. černí hráči, kteří zejména
v dopoledních hodinách chodí hrát na kurty bez
povolení oddílu. Neodradí je ani zákazové tabulky a svým neodborným používáním a následnou „neúdržbou“ způsobují na kurtech
materiální škody. Optimálním řešením by bylo
zřízení placeného správce areálu TJ, bylo by
pak možné otevřít tenisové kurty veřejnosti pod
dohledem ve stanovených dnech a hodinách.
Toto však závisí na nalezení „vhodného“ člověka, ale především na financích, kterých nikdy
není nadbytek.
Samostatnou kapitolou sportovní činnosti
v naší obci jsou Vesnické sportovní hry (VSH).
Letos probíhá již úctyhodný 19. ročník. Tato celoroční soutěž mezi okolními vesnicemi vtahuje
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postupně během roku celou řadu našich sportovců do soutěží v různých disciplínách. Zde
bych chtěl vysoce ocenit dlouholetou obětavou
a velice záslužnou činnost našich hlavních organizátorů, kterými jsou pánové Milan Švidrnoch a Kamil Drozdek. Klobouk dolů, pánové.
Fotbalový oddíl nezůstává v aktivitách pozadu.
Zúčastňuje se pravidelných fotbalových soutěží v různých věkových kategoriích. Letos jsme
měli v soutěžích dvě družstva dospělých a tři
družstva žáků, od podzimu se jejich počet zvýší
už na pět družstev žáků včetně těch nejmenších. Vedle pravidelných soutěží jsme ještě absolvovali i s dalšími ročníky dětí velké množství
různých turnajů (halové i venkovní). Rovněž
jsme letos pořádali už 3. ročník žákovského fotbalového turnaje Limuzíny Cup 2014.
Obecně práce s mládeží ve fotbalovém oddíle je poslední dobou
na špičkové úrovni. Nebylo tomu
tak vždy, protože chyběli dobrovolní trenéři a pomocníci. Možná
si někteří vzpomenou na některé
mé články v předchozích časopisech Bumerang, poukazoval jsem
na tuto skutečnost a označoval
jsem ji za největší slabinu naší
práce v TJ. Naštěstí se podařilo
dát dohromady pár nadšenců
z řad bývalých fotbalistů a dnes už i rodičů našich malých fotbalistů a pod vedením bývalého
trenéra žáků Baníku Ostrava Petera Chalachana se vytvořily trenérské týmy. Tyto trenérské dvojice si rozdělily různé věkové kategorie
a výsledkem je úžasná věc. Náš fotbalový oddíl
se pravidelně věnuje už dětem od pěti let! Tato
trenérská rada, jak jim s oblibou říkám, pracovala v tomto složení: Jaromír Malík, Roman Strnad, Ivan Otisk, Aleš Pončík, Vítězslav Rychlý,
Josef Bartoš, Rostislav Vaněk a Kamil Drozdek. Podle posledních informací se po prázdninách ještě rozšíří o další nové členy, a co je
velmi potěšitelné, jsou to naši mladí fotbalisté
Martin Mučka a Josef Bartoš mladší. Chtěl
bych jim všem touto cestou oficiálně poděkovat za jejich záslužnou a obětavou práci s dětmi
a mládeží, která již přináší první skvělé výsledky.
Pevně věřím, že v brzké budoucnosti jejich svěřenci budou šířit čest a slávu naší TJ a obce
ještě ve větší míře než dosud. Mají skutečně
dobře „našlápnuto“. Tímto vznikla u nás v podstatě taková fotbalová akademie, kterou nám
závidí i daleko větší a věhlasnější kluby ze širokého okolí. A poněvadž pravidelná práce při-

Letní prázdniny s ROZPUKEM 2014, aneb co všechno se může za týden stihnout....
Další zajímavou tvořivou činností prázdninového týdne bylo
C ELODENNÍ PROGRAM PRO DĚTI hlédnout.
modelování stromečku optimismu z keramické hmoty.

Vím, že pohoda a spokojenost se nedá získat jen vnějšími podněty
z okolí. Dnešní zrychlená doba však přispívá ke skutečnosti, že dnešní
děti stačí pojmout velmi hodně informací za krátký časový okamžik
a jsou ochotny velmi rychle přecházet z jedné činnosti do druhé, jen
aby se nenudily.
Na tuto skutečnost navazujeme, když připravujeme program dalšího
ročníku Letních prázdnin s ROZPUKEM. Na své si přijdou děti, které
mají rády přírodu, zážitky, výlety, tvořivost, sportovní hry a pohybovou
zábavu ve formě hravé taneční sestavy.
Všechny tyto činnosti se dají dobře skloubit tak, že děti plynule přecházejí z jedné zajímavé činnosti do druhé a z každé si odnesou ten
svůj prázdninový zážitek, na který si, doufám, vzpomenou i za několik let. K tomu samozřejmě přispívá i skutečnost, že si děti odnesou
domů kromě prožitku i vlastnoručně vytvořené výrobky. V letošním
roce jsme malovali hedvábné šátky. Jejich barevné kombinace jsou
velmi zdařilé a na webových stránkách si je můžete všechny pro-

ROZPIS FOTBAL-PODZIM 2014
I.B t!ída sk. “B“ * mu)i * 2014/2015 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

16.8.
23.8.
31.8.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
5.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
8.11.

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

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

Darkovice
Velká Polom
V!esina
Velká Polom
Ludge!ovice
Velká Polom
Velká Polom
#ilhe!ovice
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
Fr%&ovice
Velká Polom

Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Ha"
Velká Polom
Kozmice
FC Ostrava - Jih
Velká Polom
Stará B$lá
Velká Polom
Václavovice
Velká Polom
Sta!í&

V!sledek

M$stsk% p!ebor * star(í )áci * 2014/2015 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

30.8.
2.9.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
19.10.
25.10.
28.10.
1.11.
8.11.

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

10:00
17:00
14:15
9:00
13:45
13:45
10:30
12:45
12:30
11:45

Slovan Ostrava
Velká Polom
Velká Polom
Pustkovec
Velká Polom
Velká Polom
Krásné Pole
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
VOLNO
Lhotka
Hrabová

Velká Polom
Klimkovice
Lok.Ostrava
Velká Polom
Stará B$lá B
MFK Ostrava
Velká Polom
Polanka
Velká Polom
Dolní Lhota
VOLNO
Velká Polom
Velká Polom

11:45
10:00

V!sledek

M$stsk% p!ebor * mlad(í )áci (8+1) * 2014/2015 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

30.8.
6.9.
14.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
20.10.
25.10.
28.10.
2.11.
7.11.

So
So
Ne
So
So
So
So
Po
So
Út
Ne
Pá

14:45
10:00
13:00

Muglinov
Velká Polom
Pustkovec
VOLNO
Velká Polom
MFK Vítkovice
Velká Polom
Polanka
Velká Polom
Velká Polom
Markvartovice
Rychvald

Velká Polom
FCB Dívky
Velká Polom
VOLNO
MFK Ostrava
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
Dolní Lhota
Rychvald
Velká Polom
Velká Polom

10:00
14:00
10:00
17:00
10:00
10:00
11:45
16:00

V!sledek

M$stská sout$) * mlad(í )áci (5+1) * 2014/2015 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

5.9.
8.9.
19.9.
25.9.
29.9.
10.10.
15.10.

Pá
Po
Pá
't
Po
Pá
St

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

Velká Polom
V!esina
Velká Polom
Pet!kovice
Hlubina
Velká Polom
Ostrava-Jih ml.

FC Baník
Velká Polom
Vítkovice 1919
Velká Polom
Velká Polom
T!ebovice
Velká Polom

V!sledek

Minifotbal U9A *mlad(í p!ípravka* 2014/2015 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

3.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
6.10.
17.10.
24.10.
30.10.

St
Pá
Pá
Pá
Pá
Po
Pá
Pá
't

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

Ludge!ovice
Velká Polom
Vítkovice A
Velká Polom
VOLNO
Hlu&ín
Velká Polom
Velká Polom
FC Baník

Velká Polom
Polanka
Velká Polom
Ostrava-Jih ml.
VOLNO
Velká Polom
Pet!kovice
Hlubina
Velká Polom

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

V!sledek

Minifotbal U9C *mlad(í p!ípravka B* 2014/2015 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

5.9.
8.9.
16.9.
22.9.
2.10.
6.10.
13.10.

Pá
Po
Út
Po
't
Po
Po

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

Ho("álkovice
Velká Polom
FC Baník
Velká Polom
He!manice
Velká Polom
Velká Polom

Velká Polom
Vratimov
Velká Polom
Markvartovice
Velká Polom
Vítkovice B
Pet!kovice

V!sledek

Téma podpořilo uvědomění každého z jednotlivců, že budeme-li očekávat dobré věci a prožitky, taky se stanou.
Přestože jsme měli naplánováno velmi hodně výletů, jako
třeba návštěvu Dinoparku a ZOO v Ostravě, Záchranné
stanice živočichů v Bartošovicích, Kunínského zámku,
všechny výrobky jsme stihli dotvořit tak, aby v pátek při oficiálním ukončení si mohly děti výrobky odnést. Týden to byl
zajisté velmi intenzivní a bohatý. Také k tomu přispěla skutečnost, že máme k dispozici pěkné velké a slunné prostory, které využíváme jako vhodné zázemí pro tuto
prázdninovou činnost.
Chtěla bych všem rodičům a dětem, kteří se rozhodli, že stráví prázdniny s ROZPUKEM 2014, poděkovat. Svou účastí jste podpořili nelehký záměr – poskytnout dětem hodně zážitků za příznivou cenu.
Nevím, jestli se podaří cenovou nabídku udržet i v příštím roce, protože náklady na bohatý program jsou velmi vysoké.
Děkuji Obci Velká Polom, která tento projekt podpořila. Účastníky
byly většinou děti z Velké Polomi a díky vstřícnosti Obce jsme mohli
uskutečnit nákladné tvůrčí techniky a zařadit více výletů. Rovněž děkuji již osvědčeným lektorům Mgr. Renátě Drozdkové a Evě Koskové, DiS. za
spolupráci.
Úspěšně také proběhl týden odpoledního prázdninového tancování pro děvčata každého věku a ke svému závěru
se blíží prázdninová andělská keramika,
kde nám ještě chybí dotáhnout poslední
postupy dekorování andělů.
Pro příští rok již mohu s jistotou říci, že
v nabídce budou dva týdny celodenního
programu s výlety, tvořivým a sportovním programem, aby se mohli účastnit
všichni zájemci, i ti, na které se letos nedostalo.
Dále připravujeme zvláště pro děvčata
týdenní prázdninový celodenní workshop s tvůrčím a tanečním zaměřením, bude zařazen i doprovodný program – jízda na koni. Obsahem budou taneční skupinové choreografie v rytmu latiny pod
vedením oblíbené umělecké vedoucí Evy Koskové, DiS., tvůrčí keramika pod mým vedením a pro relaxaci jízda na koni, abychom se dostali také do přírody.
Pro ženy chystáme pobytový týden s cyklistikou, cvičením a relaxací
pod vedením Mgr. Renáty Drozdkové.
Nabídku programů na příští léto 2015 naleznete nejpozději do
konce března roku 2015 na www.rozpuk.com
U nás, v Rozpuku, poskytujeme prostor ženám i dětem. Děti jakoby
rostly s námi a vracejí se, i když už mají dvanáct či třináct let. Ženy
každého věku (i seniorky) rády využívají zdravotní cvičení, protože
vědí, že se cítí lépe nejen fyzicky.
Již nyní se můžete hlásit na zdravotní cvičení na velkém míči, které
začíná v polovině září pod vedením Mgr. Renáty Drozdkové. Toto cvičení probíhá již šestým rokem, pro velký zájem již třikrát týdně. Přihlášky na tel. č. 777 782 160.
Zveme všechny maminky s malými dětmi na rodičovské dovolené na
dopolední pobyt v herně pro děti, kde si můžete s dítětem zacvičit na
různém nářadí nebo si jen tak s dítětem pohrát ve společnosti jiných
dětí a maminek. Herna je vybavena klouzačkou, průlezkou, trampolínou, žebřinami, pojízdnými motorkami, různým náčiním, jako jsou
velké míče, kruhy, balónky a také hračky. V případě zájmu a pro více
informací nás kontaktujte na tel.č. 776 771 879.
Ing. Dana Skokanová, Za Alma-Mater
– centrum rozvoje tvořivosti
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Dokončení ze str. 10
Ing. Ludmilou Bubeníkovou získává naše tělovýchovná organizace nemalou finanční částku.
Podstatnou část těchto finančních prostředků
pohltí náklady na údržbu hrací plochy, byť si drtivou část prací zajišťujeme svépomocně, brigádnicky. Největší zásluhu na současné kvalitě
hřiště a jeho pěkném okolí mají především pánové Jakub Sztefek, Josef Sztefek, Miroslav
Vrbka, Martin Vrbka, Rostislav Vaněk, Tomáš
Langer, Jaroslav Tománek, Václav Býma a ná-

razově i další členové TJ, za což jim patří samozřejmě naše velké díky. Z příspěvku obce se
podařilo vybavit všechna družstva potřebným
materiálem a pomůckami včetně bezpečnostních prvků. Za to jsme velmi rádi, předcházíme
tak tragédiím, o kterých se dovídáme z médií,
kdy zbytečně vyhasínají mladé životy sportovců
na hřištích vybavených nevyhovujícími prvky
(padající branky). Společně s finančními prostředky našich sponzorů můžeme vytvořit pro
naše členy (zejména pro ty nejmenší) sku-

Jarní a letní část
fotbalové školičky
Dnem 1. dubna začaly tréninky pravidelně v úterky a čtvrtky venku na
trávě. Kluci k nim přistupovali s velkým nadšením a zodpovědně. Po
14 dnech přípravy jsme byli na turnaji pořádaném Vítkovicemi za účasti
10 týmů, my jsme měli dva vyrovnané týmy (Bílý, Žlutý). Každý tým si zahrál 9 zápasů, 1 x 12 minut, na třech minihřištích, rozestavení hráčů 3 :
3 bez brankáře a na malé branky. Kluci nebyli vázáni taktikou, a tak se

projevil výsledek naší práce. Kluci nás hodně potěšili, každý hráč střelil
gól.
,,Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře samotné.“ Tohoto hesla jsme
se drželi dál a 27. dubna jsme zorganizovali miniturnaj u nás v Polomi.
Změřili jsme síly se třemi týmy Baníku Ostrava a MFK Vítkovice. Kluci
si pořádně zahráli, počasí vyšlo, takže sportovní odpoledne se vydařilo.
Na 17. květen jsme připravili již tradiční turnaj Limuzíny Cup. Počasí ale
nepřálo a turnaj jsme se rozhodli přesunout. Klukům jsme připravili náhradní program v podobě Trianglu, turnaje v nafukovací hale v Hlučíně.
V sobotu 24. května jsme jeli na turnaj do Štítiny a vyhráli jsme! Takzvanou „Závěrečnou“ dne 28. června jsme se rozloučili se sezónou
2013/2014 zápasem proti Dolní Lhotě a Polance. Nejen maminky ukázaly, jak se kopou penalty, ale i tátové předvedli své fotbalové umění. Při
společném posezení hráči dostali dárek. O dalších našich aktivitách se
dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Během celého roku jsme se snažili, aby tréninky byly především hrou,
aby to děti bavilo a aby odcházely s dobrým pocitem, že se naučily něco
nového. Kluci ještě nehráli pravidelnou soutěž, za celý rok jsme se však
zúčastnili šestnácti turnajů, navíc jsme hráli dest přátelských utkání. Věděli jsme to již v září 2013, kdy jsme s trenérem Pepou Bartošem zakládali mužstvo, že je v něm velký potenciál.
Kluky jsme od nové sezóny 2014/2015 přihlásili do soutěže, budou
tedy každý týden hrát zápas. Tento fakt bude vyžadovat pravidelné tréninky. Budeme trénovat v úterky a čtvrtky. Kluci, kteří mají zájem a ještě
fotbal nehrají, ať neváhají a přijdou mezi nás! Budou jen vítáni!
Děkuji všem příznivcům, svému kolegovi Josefu Bartošovi a také rodičům. Hlavně těm, kteří změnili svůj přístup ke svým dětem ve vazbě na
povinnosti ohledně fotbalu. Rodiče by měli děti podporovat, komunikovat a spolupracovat s trenéry, a ambice přenechat dětem. Podařilo se
nám stanovit si určitá pravidla, díky nimž se daří řešit případné problémy. Děkuji i sponzorům, hlavně TJ Velká Polom a Obci Velká Polom
za velkou podporu fotbalu. Na všechny se těšíme v sezóně 2014/2015.
Za realizační tým trenér Peter Chalachan
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tečně velmi dobré podmínky pro sportování,
což není dnes všude úplnou samozřejmostí.
Tímto zároveň děkuji vedení naší obce a všem
dosavadním sponzorům za jejich podporu a přízeň.
Jsem rád, že jsem na tomto místě mohl představit aktivity naší TJ v letošním roce. Přeji všem
členům TJ hodně elánu a chuti do dalších aktivit.
Ing. Emil Chudoba, předseda TJ Velká Polom.

TJ Velká Polom ve spolupráci s hlavním sponzorem Limuziny.cz, a dále
se sponzory Obcí Velká Polom a Hotelem TRIO Club Ostrava, pořádala
v neděli 22.6.2014 ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom pro kategorii
hráčů narozených po 1.1.2007 fotbalový turnaj za účasti týmů TJ Velká
Polom, FC Baník Ostrava, SK Sigma Olomouc – 2 týmy, MFK OKD
Karviná, FK SAN-JV Šumperk, SFC Opava, Juventus Bruntál, FK Nový
Jičín, Šternberk-FC Lužice.
Podle hlavního organizátora Petra Chalachana má turnaj svoji tradici,
Naši nejmenší kluci si mohli změřit síly s nejlepšími týmy severní Moravy.

Limuzíny cup 2014
I přes umístění na 8. příčce si kluci nevedli vůbec špatně. Odměnou za
uspořádání dobrého turnaje bylo pozvání do Opavy na turnaj POSPĚCH CUP, kterým záštítil bývalý reprezentant Zdeněk Pospěch.
Jaký pohled má host turnaje – Ondřej Sikora (trenér SFC Opava):
S TJ Velká Polom spolupracujeme celý rok, tento turnaj tak byl jen pěknou tečkou za celým rokem. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další
spolupráci v nové sezóně.
Na turnaji se odehrálo 29 zápasů, každý tým si zahrál 5-6 zápasů. Vyhrál tým Šternberka FC Lužice, který ve finále zdolal FK Nový Jičín. Na
3. místě skončila Sigma Olomouc, která porazila v zápase o 3. místo
FC Baník Ostrava.
Nejlepší střelec turnaje – Zachař Jakub (SK Sigma Olomouc)
Nejlepší brankář turnaje – Bořík Jan (FC Baník Ostrava)
Nejlepší hráč turnaje – Štěpán Plohák (TJ Velká Polom)
TJ Velká Polom obsadila pěkné 8. místo. Výsledky utkání našich kluků:
TJ Velká Polom - MFK OKD Karviná
3:1
TJ Velká Polom - Sigma Olomouc
1:9
TJ Velká Polom - FK SAN-JV Šumperk
2:3
TJ Velká Polom - FC Baník Ostrava
2:3
TJ Velká Polom - SFC Opava
2:2 , pk 3:4
TJ Velká Polom - FK SAN-JV Šumperk
0:6
Branky: Vojtášek Matyáš 6, Plohák Štěpán 4, Filipčík Jiří 2, Šumný Samuel 1 Sestava Velká Polom: Filipčík Tomáš, Filipčík Jiří, Rozsypal Michal, Šumný Samuel, Barilič Michael, Lička Tomáš, Vojtášek Matyáš,
Šlof Filip, Plohák Štěpán
Děkuji všem, kdo se na organizaci turnaje podíleli, sponzorům, vedení
obce a TJ Velká Polom, Jakubu Sztefkovi za přípravu hřiště, fanouškům,
rodičům za podporu v hledišti a pomoc při turnaji, provozovateli Restaurace Gól za zajištění výborné stravy v průběhu celého dne pro
všechny účastníky turnaje.
Peter Chalachan, trenér a organizátor turnaje

NÁBOR DĚTÍ NAROZENÝCH V ROCE
2010 DO FOTBALOVÉ MINIŠKOLIČKY
Tělovýchovná jednota Velká Polom, oddíl kopané, připravuje založení fotbalové přípravky – miniškoličky pro děti narozené v roce
2010.
Nábor dětí proběhne v polovině září. Tréninky budou probíhat jednou, příp. dvakrát týdně, a to v délce 60 minut. Veškeré informace
naleznete na www.tjvpfotbal.estranky.cz a na vývěskách v mateřských školách.
Jaromír Malík, trenér

O víkendu 23. a 24. srpna jsme reprezentovali
TJ Velká Polom na prestižním mezinárodním
turnaji v kopané KOČÍ CUP, který se odehrál
v městském sportovním areálu v Písku, za
účasti nejmladší naděje renomovaných fotbalových klubů z České republiky i Slovenska,
např. Slavia a Sparta Praha, Slovan Bratislava.
Představilo se 14 špičkových týmů ve dvou
skupinách. My jsme hráli ve skupině A. Postupně jsme narazili na týmy SK Slavia Praha,
SKP České Budějovice, FA AZ Praha, 1.FK
Příbram, FC Písek a MŠK Žilina.
Do Písku jsme vyrazili už v pátek, cesta dlouhá
cca 400 km byla náročná, ale kluci se na turnaj těšili, takže uběhla rychle. V sobotu v 9
hodin nás čekal první zápas s Českými Budějovicemi, který jsme prohráli 4:0. Pak přišly dvě

KOČÍ CU P 2014 v Písku
jsme absolvovali prohlídku Písku, procházku
kolem řeky Otavy a návštěvu zábavního parku,
kterou si kluci užili.
V neděli se bojovalo o 9. až 14. místo. První
zápas byl ale naplánován už na osmou hodinu
ranní, kluci měli budíček 6:30, a to byl problém.
Po rychlé a lehké snídani jsme první zápas
s Táborskem „prospali“, na hráče dolehla
únava. Pak už jsme nenašli sílu a s prvoligovým týmem Hradce Králové a pak Spartou
Brno jsme prohráli.
Dva dny plné dětské radosti a fotbalu vyvrcholily finálovým zápasem, ve kterém se střetli
vítězové základních skupin – týmy SK Slavia
Praha a AC Sparta Praha. Nadějní slávisté rozhodli o svém vítězství poměrem vstřelených
branek 6:1.

vysokou úroveň a kluci si z něj odnesli hodně
zážitků. Škoda, že pro nemoci a zranění některých našich hráčů jsme turnaj nemohli absolvovat ve větším počtu. Chválím kluky za
bojovnost, turnaj nám ukázal, na čem musíme
dál pracovat. Nechci nikoho vyzdvihovat, nicméně potěšil mě Jirka Filipčík, který odchytal
celý turnaj výborně a prokázal tak velký talent.
Děkuji vedení Obce Velká Polom za podporu
a předsedovi TJ Velká Polom Ing. Emilu Chudobovi za jednání s místním sponzorem, který
celou akci podpořil a pro kluky tak připravil
krásný víkend v Písku. Děkuji rodičům hráčů
za podporu, Tomáši Znášikovi za poskytnutí
dopravy, Martinovi Bittovi, Renátě Bittové, Davidovi a Hance Šumným za pomoc s klukama
při turnaji a podporu v hledišti.

Konečné pořadí KOČÍ Cupu 2014:

výhry, 3:2 s MŠK Žilina a FC Písek a zdálo se,
že turnaj máme rozehrán dobře. Jenže přišla
tvrdá fotbalová lekce od Slavie Praha, prohra
13:0. Lze jen podotknout, že Slavia během soboty nastřílela soupeřům 64 gólů a dostala jen
2 góly, což svědčí o kvalitě tohoto týmu. Nakonec porazili ve finále Spartu Praha 6:1 a turnaj
zaslouženě vyhráli!
Nás čekal zápas FA AZ Praha, který jsme prohráli 2:1. Pět minut před koncem jsme vedli po
góle Adama Bitty 1:0, ale dvěma chybami
v obraně jsme se připravili o vítězství. V posledním zápase jsme se už nedokázali zmobilizovat a prohráli jsme s ligovým týmem 1.FK
Příbram 5:2. Bohužel nás čekala smutná
zpráva, že jsme obsadili o horší skóre ve skupině páté místo ze sedmi týmů. Odpoledne

F OTBALOVÝ

KEMP

1. místo SK Slavia
Praha, 2. AC Sparta
Praha, 3. SKP České
Budějovice, 4. ŠK Slovan Bratislava, 5. FK
Viktoria Praha, 6. SK Dynamo České Budějovice, 7. FA AZ Praha, 8.
MŠK Žilina, 9. FC Sparta
Brno, 10. FC Hradec
Králové, 11. FC MAS Táborsko, 12. 1.FK Příbram, 13. TJ Velká Polom,
14. FC Písek.

Peter Chalachan, trenér

AKTIVITY

V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Nový objekt slouží občanům již osm měsíců a pomalu si už nikdo
nevzpomene na původní prostory knihovny v Kulturním středisku.
V novém objektu jsou plánovány opět aktivity pro děti, se kterými
Vás seznamujeme v našem časopise. Služby knihovny se v těchto
dnech rozšíří o možnost nákupu prezentačních předmětů obce. U
knihovnice si můžete zakoupit trička s logem obce, hrníčky, velmi
povedené hrnečky s podšálkem, svíčky, pohlednice atp. Rovněž
zde budou k mání knihy o Velké Polomi, ať kniha týkající se tvrze
a její historie nebo publikace vydaná k výročí našeho slavného rodáka Valentina Držkovice.
Ing. Pavlína Mučková

Sice jsme obsadili 13.
místo, ale turnaj nám
ukázal, jak se pracuje
ve špičkových týmech,
takový velký turnaj kluci
absolvovali poprvé v životě! Na turnaji viděli
řadu bývalých českých
fotbalových reprezentantů, např. Libora Sionka.
Turnaj
měl

TJ V E LKÁ P OLOM

Začátkem srpna se konal Letní fotbalový kemp, jehož patronem
byl předseda TJ Velká Polom Ing. Emil Chudoba. Byl určen jen
pro kluky z Velké Polomi - ročník 2007. Probíhal v areálu Penziónu Relax centra Gól v podhůří Jeseníků, v Loučné nad Desnou. Zúčastnilo se
deset kluků se společnou zálibou – fotbalem. Byl to krásný
týden, který jsme si
báječně užili. Trénovali
jsme různé techniky
dobréhofotbalisty.
Počasí nám přálo
a tak jsme využili všech
nabídek, které nám areál mohl poskytnout. Navíc jsme si zahráli přátelské utkání v Šumperku. Čtvrtek patřil celodennímu výletu a návštěvě
areálu v Koutech. Vyvezli jsme se šestisedačkovou lanovkou, pokračovali pěšky po nové naučné stezce Rysí skála, a nakonec dopu-

V

L OU ČN É

NAD

D E S N OU

tovali do cíle, k přečerpávací nádrži Dlouhé Stráně. Pátek patřil
hrám – florbalový turnaj, technika s míčem a závěrečný turnaj ve
fotbale 2 x 2, 3
× 3. Večer nás
čekalo setkání
s rodiči a společné opékání.
V sobotu se
konal
turnaj
GÓL CUP, kterého se zúčastnilo šest týmů.
Naši kluci ani jednou neprohráli a ukázali, že fotbal hrát umí!
Cílem bylo připravit takový program, aby se kluci ani chvilku nenudili a aby měli stále o zábavu postaráno. A to se nám bezesporu povedlo.
Hlavní organizátor kempu a trenér, Peter Chalachan
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Spoznávajme
sa vzájomne
je název projektu, spolufinancovaného
z EU, Evropského fondu regionálního
rozvoje v rámci programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika –
Česká republika. Žadatelem o finanční
příspěvek je naše partnerská slovenská
Obec Dlhá nad Oravou, přeshraničním
partnerem je Velká Polom. Organizačně
i finančně realizaci projektu zabezpečuje Obec Dlhá nad Oravou.
Spolupráce obou obcí byla zahájena počátkem roku 2011. Mezitím se uskutečnilo několik vzájemných návštěv,
každým rokem probíhají na jedné či na
druhé straně společenské akce, jichž se
partneři účastní. Mimo to sportovci zorganizovali několik sportovních utkání,
taktéž hasičské sbory obou obcí si poměřily své síly. Uvedený projekt tak logicky navazuje a doplňuje škálu
společných aktivit. Výsledkem projektu
bude nejen bližší seznámení se s historií a současností obou partnerských
obcí, ale i pamětihodnostmi a přírodními
krásami.

Realizace mikroprojektu bude dalším
impulzem a inspirací k uskutečnění společných přeshraničních kulturních a společenských aktivit v různých oblastech,
umožní obyvatelům příhraničních regionů aktivní trávení volného času a přispěje ke zlepšení možností v oblasti
cestovního ruchu. Pozitivní je skutečnost, že výsledek projektu – publikace
„Spoznávajme sa vzájomne“ se dostane
do každé domácnosti a zůstane tak
k dispozici všem obyvatelům našich
obcí, ale navíc bude jako vzpomínka zachována i pro příští generace. Nejen
obyvatelé obou obcí budou mít příležitost poznat aspoň zprostředkovaně život
v partnerské obci, zjistit, co všechno
mají občané k dispozici a jak vypadají
některá přírodní zákoutí. Na několika
jednáních pracovních skupin zástupců
obou obcí byl dohodnut celkový postup,
rozsah textů, fotografií, časový harmonogram a mnohé další souvislosti.
Ing. Ludmila Bubeníková,
starostka obce Velká Polom

Vesnické sportovní hry 2014
Letošní 19. ročník tradiční sportovní soutěže dospěl do své poslední třetiny. Novinkou v tomto ročníku je účast Kyjovic, které nahradily v poli 10
obcí Dobroslavice. Sportovní zápolení v sálové kopané, stolním tenise, badmintonu, dráhových kuželkách, přespolním běhu, volejbalu a nohejbalu vyneslo v průběžném pořadí naši obec na první místo. Ale bodové odstupy
na dalších místech jsou minimální a slibují dramatické boje o celkové
stupně ve zbývajících čtyřech disciplínách. V září pořádáme ve střelnici
v Sýkorníku soutěž v lukostřelbě. První říjnová sobota patří cyklistice, kdy
se v rámci Plesenské stezky uskuteční cross country závod na 20km. Dále
pokračujeme sportovní střelbou ze vzduchovky v sále naší sokolovny a celá
soutěž skončí plaveckými závody na 100m v porubském bazénu. Opět se
obracím s pozváním k účasti na všechny příznivce a vyznavače sportu, kteří
by měli zájem vyzkoušet své schopnosti v rámci Vesnických sportovních her
a poznat atmosféru tohoto jedinečného sportovního setkávání. Neváhejte
mě kontaktovat na uvedené mailové adrese.
Za výbor TJ Velká Polom zpracoval Kamil Drozdek
kamil.drozdek@email.cz
VSH 2013 -Tabulka po!adí v sout"#ích a celkového bodového zisku jednotliv$ch obcí
kopaná

1. Velká Polom
2. Krásné Pole
3. V!esina
4. Horní Lhota
5. Plesná
6. Dolní Lhota
7. Pustá Polom
8. Hlubo"ec
9. T#$kovice
10. Dobroslavice
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ku#elky

st.tenis

badminton

b"h

volejbal

nohejbal

lukost!elba

kolo

vzduchovka

plavání

7
7
5
7
10
6
9
8
10
9
9
4
9
3
9
4
5
6
10
9
10
7
9
10
8
6
3
7
8
6
3
5
10
10
4
6
5
9
10
7
9
5
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0
6
2
10
10
5
4
10
3
8
4
6
2
6
0
8
7
9
2
4
6
7
4
5
1
4
3
8
8
4
2
7
3
3
0
3
9
2
2
0
3
5
1
8
8
8
5
0
0
6
3
5
0
2
2
5
3
8
7
4
1
0
0
7
4
1
0
do celkového hodnocení se zapo%ítává 9 nejlep&ích v$sledk' z 11 sout"#í

celk ode%et
76
-11
69
-7
69
-6
67
-4
63
-5
53
-2
45
-3
41
0
36
0
35
0

Celkové v!sledky po 7.sout"#i
OBEC

Body

1. Velká Polom

54

2. Plesná

50

3. Krásné Pole

49

4. Horní Lhota

48

5. Dolní Lhota

45

6. V%esina

45

7. T#!kovice

30

8. Kyjovice

22

9. Hlubo"ec

20

10. Pustá Polom
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Na začátku letošních prázdnin náš skautský oddíl stejně jako každý
rok připravil pro děti tradiční letní tábor. Zvolili jsme si údolí říčky Seziny, a to nejen pro krásné prostředí, které nabízí, ale i pro jeho dostupnost, a směle vyrazili. Na přípravách tábora se podílelo osm
vedoucích a další dobrovolníci, bez jejichž pomoci by bylo vytvoření zázemí a zajištění tábora výrazně obtížnější, ne-li nemožné. Proto bych
jim ráda i touto cestou poděkovala. Společně se nám podařilo vytvořit
tábor pro třicítku dětí. Protože náš tábor vzniká doslova na zelené louce,
je třeba před začátkem postavit celou táborovou základnu, což zahrnuje
stavbu kuchyně, jídelny, stanů, latrín a letos nově i indiánského týpí,
které jsme si mohli dovolit díky prostředkům z příspěvků obce. Vše bylo
hotovo, nachystáno a tábor mohl naplno vypuknout. I když si s námi zahrávalo počasí a děti přijížděly na tábor do deště, nikomu to příliš nevadilo.
Program tábora byl pestrý a zahrnoval množství různorodých činností,
ve kterých děti mohly zdokonalovat (nejen) skautské znalosti a dovednosti, naučit se dalším novým věcem a vytvářet nová přátelství. Hráli
jsme různé hry, rozvíjeli tvořivost, věnovali se výtvarným činnostem.
Sportovali jsme a užívali si pohybu v přírodě. Pro sportovní činnosti
jsme si postavili vedle tábora fotbalové a volejbalové hřiště. Když bylo
příhodné počasí, koupání v blízkém potoce bylo požitkem. A protože se
jedná o tábor skautský, zaměřili jsme se hlavně na skautské dovednosti
a učili děti rozdělávat oheň, stavět přístřešky v přírodě či ošetřovat různá
poranění. Nejvíce se děti těšily na sobotu – jako každý rok za námi
totiž přijeli rodiče, pro které si děti připravily taneční vystoupení. Večery
jsme trávili převážně u ohně, a to buď venku, nebo v novém týpí. Zpí-

Šplhali jsme na Mount Everest
Dne 29. května 2014 se v naší základní škole uskutečnila dlouho očekávaná akce Šplháme na Mount Everest. Zúčastnilo jí se asi sto dvacet dětí z prvních až devátých tříd. Žáci byli rozděleni do šesti družstev,
každé družstvo mělo svého vedoucího z řad učitelů. Cílem bylo vyšplhat

po čtyřmetrové tyči tolikrát, aby byla zdolána výška Mount Everestu,
tedy 8 848 metrů. Celkově se tak muselo vyšplhat 2 212 krát, každý
z účastníků v průměru devatenáctkrát.
Boj začal ráno v 8 hodin společným shromážděním, krátkým proslovem
pana ředitele, hostů a společnou písničkou, jejíž slova složili sami žáci,
ve třídách si ji nacvičili a se školním sborem Paprskem společně zazpívali. Pak se družstva rozešla na určená stanoviště a začal zápas o zdolání vrcholu. Vše probíhalo podle přesného plánu. Deset minut vždy

Jaký byl skautský tábor 2014
vání nám šlo výborně při doprovodu kytary. U ohně jsme si také četli
příběhy nebo hráli oblíbenou hru „Městečko Palermo“. Celý tábor nám
rychle utekl a než jsme se nadáli, už jsme se museli balit domů. Myslím, že za všechny zúčastněné mohu říci: „Těšíme se na příští rok“.

Táborem to pro nás nekončí – všechny družinky se scházejí celoročně,
podnikají výlety a učí se novým věcem, které pak využijí na dalších táborech. Letos se budeme scházet v novém, za což vděčíme Obci, která
nám poskytla nové větší prostory pro oddílovou činnost. Věříme, že
dětem dokážeme i v letošním roce nabídnout smysluplné využití jejich
volného času.
Lenka Gallusová, za oddíl Heřmánek Velká Polom
šplhala jen jedna skupina, pro ostatní byl připraven doprovodný program
– beseda s horolezcem, zdravotnická příprava, stavění stanů, vyhledávání zajímavostí na internetu, střelba ze vzduchovky, různé hry a koncert
rockové kapely. Děti dostaly občerstvení, tričko, jehož motiv navrhla žákyně 6. třídy Tereza Kozáková, a drobné dárky. Díky nadšení a aktivitě
všech účastníků bylo docela brzy dobojováno a vrchol pokořen.
K úspěšnému průběhu akce přispěli také sponzoři: Kofola, Hartmann,
Globus, Bivoj, Kirix, Obec Velká Polom.
A jak akci vnímali účastníci a diváci? ,,Při vstupu do tělocvičny jsem si
připadala jako ve filmu Šmoulové. Všichni měli modrá trička a zároveň
byli bílí od magnezia, které jim pomáhalo při šplhání. Vzadu se promítal
film Jak vytrhnout velrybě stoličku a tolik plastových kelímků pohromadě jsem v životě neviděla.“
Děti nakonec vyšplhaly 8848 m, tudíž se dostaly na vrchol. Za odměnu
si všichni odnesli krásná modrá trička, perníčky, zraněné nohy, ale i plno
nových zážitků a vzpomínek.
,,Naše těla, hlavně nohy a ruce, dostala pěkně zabrat, ale pocit, že jsme
všichni společně pokořili Mount Everest, byl nezapomenutelný.“
,,Doprovodný program byl zajímavý i zábavný, ve skupinách jsme se spřátelili. Akce by se mohla určitě zopakovat.“
,,Moc se nám to všem líbilo, dokonce i těm, co nešplhali.“
,,Byla to jedna z největších akcí, které jsem na naší škole zažil. Byla
dobře organizovaná a bohatě sponzorována.“
ZŠ Velká Polom

Turistický kurz-Demänovská jeskyně
V květnu minulého školního roku uspořádala naše základní škola turistický kurz v Nízkých Tatrách. Kurzu se zúčastnilo celkem šestadvacet žáků z šestých až devátých tříd. Cílem kurzu bylo zdolat dva
nejvyšší vrcholy Nízkých Tater, a to Chopok (2023 m.n.m.) a Ďumbier
(2043 m.n.m.).
Oba cíle jsme úspěšně zvládli a na Chopku jsme vztyčili vlajku naší
obce s podpisy všech zúčastněných žáků. Následující den jsme poznávali krásu Demänovské ledové jeskyně. Pětidenní program, ve
kterém jsme ušli šedesát čtyři kilometry, jsme zakončili v Aquaparku
Tatralandia.
Mgr. Jiří Skiba
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Volnočasové aktivity našich dětí
Dovolte mi, abych touto cestou veřejně poděkovala rodičům dětí, kteří nejen pro své ratolesti, ale hlavně pro všechny ostatní děti
připravují a organizují různé zábavné nebo
sportovní akce. Vymyslet a zorganizovat zajímavou aktivitu tak, aby zaujala děti v rozmezí
šesti až patnácti let, opravdu není jednoduché. Mezi nejvíce oblíbené patří sportovní dny,
které se tradičně pořádají koncem dubna.
Ten letošní ročník byl věnován atletickým disciplínám. Účastníci měli možnost si vyzkoušet
skok daleký, hod medicinbalem nebo běh.
Starší děti si zahrály vybíjenou a minifotbal.
Každý si odnesl sladkou odměnu a ti nejlepší
věcné ceny.
Dětský den je dalším pořadatelským bonbónkem, na který čeká každý rok mnoho
mladších i starších dětí. Každý ročník bývá tématicky zaměřen, ten uplynulý udělal ze všech

dětských účastníků cestovatele kolem světa.
Děti si vyrobily cestovní pasy a navštívily různé
světadíly. Na každém stanovišti je čekaly
různé úkoly. Kdo měl chuť, opekl si špekáček
a ti odvážní se svezli na poníkovi, kterého poskytl bezplatně pan Emil Ludvík.
K podzimním akcím, které rodiče každoročně
připravují, patří drakiáda a závody modelů autíček. Díky patří rovněž Obci za podporu našich aktivit a poskytnutý finanční příspěvek,
který nám pomáhá organizačně zajistit výše
jmenované akce.
Mgr. Anna Hrubá,
za sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom

Sportovní den v mateřské škole U Rákosníčka
Jarní sluníčko prosvítalo mezi mráčky a v našich mateřských školách se děti pilně připravovaly na vystoupení ke Dni matek. A protože si tatínkové stěžovali, že se na ně zapomíná, napadlo nás udělat nějakou akci pro ně a jejich čiperné potomky. Na školním
hřišti a zahradě naší MŠ jsme uspořádali poslední dubnový den sportovní odpoledne.
Soutěžilo se v pěti disciplínách – hod do dálky, hod na cíl, překážková dráha, slalom mezi
kužely a také skok do dálky. Děti se snažily porazit své tatínky a získat zlatou medaili
a diplom za splnění všech sportovních úkolů. Speciální soutěží byl pro tatínky skok do
dálky – byl vyhlášen vždy nejlepší „skokan“ z každé třídy a také oceněn zlatou čokoládovou medailí. Spoustu tatínků to motivovalo a slíbili, že budou celý rok pilně trénovat,
aby příští rok stáli na stupních vítězů sami, a byli tak dobrým příkladem pro své děti.
Účast byla obrovská, z obou školek se sešlo téměř osmdesát dětí se svými rodiči. Děkuji všem mým kolegyním a vedení školy a školky za pomoc při organizaci soutěží, zdobení zahrady a tisk diplomů. Už se všichni těšíme na příští jaro a druhý ročník našeho
sportovního odpoledne.
Michaela Feixová, MŠ U Rákosníčka
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