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Vážení občané,
máme před sebou prázdninové
měsíce, dobu, na
kterou se těší především
školáci.
Přeji nejen jim, ale
i jejich rodičům
i všem ostatním,
kteří si na tyto letní
měsíce plánují dovolenou, aby si všichni užili
sluníčka a volných dnů k tomu, aby načerpali
nové síly a doplnili energii. Doufám, že se
všichni vrátíte ve zdraví a pohodě.

po rekonstrukci kulturního střediska mohou
využívat jednu část suterénu, tuto nabídku
však neakceptovali. Mnohokrát jste ode mě
slyšeli, že se budeme snažit vytvořit pro jejich činnost důstojné podmínky. Časem
jsme se ke splnění slibu dopracovali. Doufám, že to naši hasiči ocení a podpoří to jejich dobrovolné aktivity v oblasti požární
ochrany. Věřím, že si budou vážit hezkého
prostředí a postarají se o to, aby jeho současná podoba vydržela co nejdéle. Přeji jim,
aby se jim dařilo, aby jim tato činnost přinášela radost a jejich řady rozšířili další dobrovolníci, především z řad mládeže.

K ostatním záležitostem v obci jen stručně. Jistě jste si všimli, že jsme zdárně dokončili opravu objektu v Opavské ulici vedle
mateřské školky Pastelka, který nově nazýváme Dům hasičů. Zastupitelstvo obce již
dříve rozhodlo, že tento objekt opravíme
a předáme k užívání našim hasičům. Splnili
jsme tak svůj slib z doby, kdy jsme zrušili tzv.
„kanál“ v kulturním středisku. Hasiči byli
velmi nešťastní, že nebudou mít pro svou
činnost zázemí. Tehdy jsme jim nabídli, že

K dobrým zprávám patří i získání dalších
dotací. Je to finanční příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na dovybavení
školní zahrady dalšími prvky pro děti mateřské školky. Na tento projekt bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Dotace
na opravu jednoho z objektů v bývalých
skladech CO v ulici Hradská je taktéž z programu MMR. V areálu v Hradské ulici postupně opravujeme nemovitosti, které
užívají nájemci objektů a kterým se snažíme

jejich podnikatelské prostředí kultivovat
a tím jejich aktivity podporovat.
Přislíbená je i dotace na tzv. čisticí vůz,
který usnadní práci při údržbě komunikací
v obci.
Momentálně řešíme i rekonstrukci či
opravu rybníku u tvrze. Zatím neznáme
důvod, proč se začala z rybníčku ztrácet
voda, a hledáme proto řešení, jak tomu zabránit. S touto specifickou záležitostí si bez
odborníků nebudeme vědět rady. Trápí nás
to mimo jiné i s ohledem na časovou a finanční náročnost.
Dobrou zprávou je i skutečnost, že v poslanecké sněmovně došlo k dohodě ve věci
zákona o rozpočtovém určení daní, kompromisní řešení je akceptovatelné pro většinu poslanců a je vysoce pravděpodobné,
že bude schváleno a malé obce si finančně
podstatně polepší. Do této skupiny Velká
Polom patří a já mám radost, že úsilí našich
nezávislých starostů sklízí plody.

Pokračování na straně 2

Kostel sv. Václava ve Velké Polomi se stane
v pátek 29. ČERVNA V 19 HODIN
opět hostitelem KONCERTU VÁŽNÉ HUDBY,
tentokrát v rámci cyklu Čtvero ročních období
Program:
Antonín Dvořák – Cypřiše pro smyčcové kvarteto
Wolfgang Amadeus Mozart – Klarinetový kvintet A dur K. 581
Účinkuje:
Zemlinského kvarteto (František Souček, housle; Petr Střížek, housle; Petr Holman, viola; Vladimír Fortin, violoncello;
Igor Františák, klarinet)
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Velká Polom a k ní neodmyslitelně patřící kostel sv. Václava
bude hostit i koncerty v rámci „Svatováclavského hudebního
festivalu“. První z nich se bude konat 15. října 2012. Více na
Tomáš Martiník, člen rady obce
www.shf.cz.

Zemlinského kvarteto, založené r. 1994, navazuje na bohatou tradici české kvartetní školy. Zvítězilo na mnoha mezinárodních soutěžích smyčcových kvartet, je laureátem Pražského
jara. Během studií na pražské konzervatoři a na AMU v Praze
soubor vedli členové renomovaných českých komorních těles –
Kvarteta hl. m. Prahy, Talichova, Kocianova a Pražákova kvarteta.
Později pak soubor studoval u legendárního pedagoga a primária LaSalle Quartet Waltera Levina. V současné době jsou členové Zemlinského kvarteta asistenty na Musik akademie Basel
(Švýcarsko), pedagogicky i organizačně působí na Mezinárodní
hudební akademii v Plzni a v rámci svých turné vyučují v mistrovských kurzech pro studenty všech věkových kategorií. František
Souček je od roku 2009 také profesorem pražské konzervatoře.

Pokračování ze strany 1
Vážení občané,
již poněkolikáté opakuji výzvu: Chraňte
náš společný majetek! To, že u nás máme
hezké autobusové čekárny, chodníky téměř
v celé obci, krásné nové fasády a další věci,
které nám okolí závidí, stálo příliš mnoho
enegie a peněz na to, abychom dopustili
beztrestně jejich ničení. Je tady služebna
Policie ČR (telefon 553 770 279), volejte,
když zjistíte, že někdo ničí či poškozuje náš
majetek. Všímejte si bezohledného a sobeckého jednání některých občanů a upozorněte na to. Jsme přesvědčeni, že takto
se chová jen ten, který nikdy sám nic ne-

dokázal a vlastníma rukama či hlavou ničím
nepřispěl. Jinak by si musel vážit všeho hezkého, co nás obklopuje.
Ještě jedna věc: když uklízíte kolem
svého domu, nezapomeňte se podívat i za
plot, vyjet se sekačkou i před dům, bez
ohledu na to, že to už není váš majetek.
Někteří jedinci vyvážejí posekanou trávu na
cizí pozemky a je jim jedno, že se jedná
o louky, pole či stavební pozemky! Chovejme se slušně a zodpovědně! V naší obci je
systém svozu a likvidace odpadu organizován tak, že nikdo nemusí provozovat tento
nešvar.

Vzkaz těm, kteří se k nám přistěhovali
z města a neví si s některými věcmi rady.
Přijďte na obecní úřad se na cokoliv zeptat,
čtěte obecní zpravodaj nebo volejte, rádi
poradíme. Je třeba změnit způsob myšlení
– život v malé obci se podstatným způsobem liší od anonymního života v městských
aglomeracích. Tady víme jeden o druhém,
některým dokonce může zájem o souseda
připadat jako nevhodný či nemístný. Tak to
prostě ve venkovských oblastech je a předpokládám, že s tím také každý počítal. Prosím – nezapomínejte na to.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Návštěva ministryně
Dne 16. dubna zažila naše obec významnou událost. Navštívila nás ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková.
Se členy rady obce diskutovala o současné politické situaci, problémech
v jejím resortu, oblasti památkové
péče a o dalších záležitostech, které
trápí obce.
Tato návštěva proběhla ve velmi hezké
přátelské atmosféře, která umožnila pokládat
i otázky takzvaně „na tělo“. Paní ministryně je
vstřícná a milá osobnost, která umí naslouchat a svým pozitivním postojem všechny přítomné zaujala a příjemně překvapila.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

AVZO – STSČ VELKÁ POLOM
ZVE PŘÍZNIVCE HISTORICKÝCH AUT A MOTOCYKLŮ

NA TRADIČNÍ SRAZ VETERÁNŮ,
KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE 5. ČERVENCE 2011 OD 9 HOD.
NA AUTOBUSOVÉM STANOVIŠTI VE VELKÉ POLOMI.
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Také šachisté mají prázdniny
KLUBOVÝ

PŘEBOR

Klubového přeboru se v letošní sezóně
zúčastnilo celkem 12 hráčů z Velké Polomi a
Háje ve Slezsku, kteří za naše družstvo hostují v okresním přeboru. Vítězem se stal již
počtvrté za sebou Pavel Byma ml. s plným
počtem 11 bodů. Na dalších místech bylo
pořadí velmi vyrovnané. Na druhém místě se
umístil Miroslav Trojek se 7 body. A o třetím,
Rudolfu Benediktovi, muselo rozhodovat až
pomocné hodnocení, jelikož stejně jako on,
se 6,5 body, skončili i další tři hráči.

Začalo léto a tím skončila další šachová sezóna – proto můžeme rekapitulovat a hodnotit její výsledky.

SOUTĚŽ

DRUŽSTEV

Největšího a nejvýraznějšího úspěchu polomského šachu se nám podařilo dosáhnout
v Okresním přeboru družstev. Skončili
jsme na druhém místě za vítězem Pogo Budišov nad Budišovkou. Po většinu sezóny
jsme sice bez porážky vedli celou soutěž, ale
naneštěstí ke konci se ani nám nepovedlo
udržet neporazitelnost a museli jsme se tak
smířit s druhým místem. Nicméně i to je pro
Šachový oddíl TJ Velká Polom historicky nejlepší umístění v soutěžích družstev a v dalších
letech se nám na ně, doufám, podaří navázat.

Družstvo
ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A"
TJ Velká Polom
ŠK TJ MSA Dolní Benešov "D"
ŠK "U Freda" Darkovičky
TJ Ludgeřovice
ŠO TJ Hradec nad Moravicí
ŠKTP Hrabyně "B"
TJ Sokol Štěpánkovice
Slezan Opava "D"
ŠK U Lípy Malé Hoštice
ŠK Gobe Píšť "A"
ŠK 1935 Bolatice

VELKÁ POLOM
RAPID OPEN 2012
V sobotu 19. května pořádal náš šachový
oddíl za přispění obce a dalších sponzorů již
třetí ročník otevřeného šachového turnaje
pro hráče z širokého okolí. Turnaj byl hrán na
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9 kol a 15 minut na partii pro každého hráče.
Přijeli hráči z Darkoviček, Dolního Benešova,
Opavy či Ostravy i Frýdku-Místku, Šumperka
či Náměšti nad Oslavou. Turnaje se zúčastnilo 53 hráčů, z toho bylo 14 dětí do 15 let
a také 6 občanů Velké Polomi. Soutěžilo se
v mnoha kategoriích podle věku i výkonnosti
(ELO). Tu nejhlavnější pak vyhrál a celkovým
vítězem se stal Fide mistr Ivan Břečka z TJ
Mittal Ostrava s 8 body. Porazit jej dokázal
pouze druhý v pořadí – Mezinárodní mistr
Petr Velička z ŠK Geofin Ostrava, který získal 7,5 bodů. Třetí skončil pan Karel Trombík
z SK Slavia Orlová se 6,5 body.
Nejlepším hráčem našeho šachového oddílu se stal Pavel Klimša, který v silné konkurenci obsadil se 6 body velmi dobré 9.
místo. Nejlepším občanem (respektive občankou) Velké Polomi a zároveň nejlepší
ženou turnaje se stala jeho sestra, paní Renata Ličková se 4,5 body.

Tímto končí
šachová sezóna
2011/2012,
která oproti minulým, trošku smolným, rokům ukázala, že
šachy v Polomi hrát umíme. Záleží jen, jako
v každé činnosti či sportu, na štěstěně, která
je trochu vrtkavá, a proto se jí musí jít naproti.
Informace o naší činnosti jsou na webových stránkách http://sachy.tjvelkapolom.cz.
Za Šachový oddíl TJ Velká Polom jeho
předseda Pavel Byma ml.

Nová služba občanům
Zavádíme nově službu občanům – prostřednictvím odkazu
v menu webových stránek obce "žádost o vyjádření k existenci sítí - e-UtilityReport" můžete online požádat správce
sítí na katastrálních územích, spadajících do správního obvodu Stavebního úřadu Velká Polom, o vyjádření k existenci
sítí v rámci stavebního řízení (katastrální území Velká Polom,
Dolní Lhota, Čavisov, Horní Lhota, Budišovice, Hrabyně). Žádosti odesílejte prostřednictvím "Veřejného přístupu".
Ing. Pavlína Mučková
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Dárci
krve
v naší
obci

A

SEBOU PRVNÍ ROK

Zdeňka Kusynová – 2010

Jednou z milých záležitostí, které se odehrávají na
jednáních rady obce, je poděkování dárcům krve. Český
červený kříž oznamuje obci ty
bezpříspěvkové dárce, kteří
získali za počet odběrů Janského plaketu. Přinášíme fotografie těch, kteří byli
oceněni v průběhu let 2010
až 2012. Všem znovu děkujeme za jejich postoj.

Pavel Šrom – 2010

Ing. Pavlína Mučková

Tomáš Bolek a Miroslav Dědek – 2010

Vladimír Dostál – 2012

Petr Stuchlý, Jiří Kadula, Ivo Kadula, Stanislav Siebert – 2011
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MÁME ZA

O našich školkách ve Velké Polomi
a o tom, že u nás pro ty malé caparty děláme vše, co je v našich silách, jsem už
psala. Dnes bych chtěla napsat o lidech,
kteří ve školkách pracují, a také o těch,
kteří nám pomáhají. Člověk se může pohybovat v různých odvětvích, ale nejdůležitější je pro něj to, aby chodil do práce
s radostí, v klidu a aby se tam setkával
s příjemnými lidmi. Jsem moc ráda, že
mám kolektiv milých lidí, kolektiv, na který
se mohu spolehnout, který navzájem spolupracuje a o který se mohu opřít. Protože
jsme tady samé ženy, dochází i k různým
názorovým neshodám, ale vždy o problému mluvíme a snažíme se jej vyřešit.
A to je nás ve Velké Polomi už jedenáct
a v Horní Lhotě tři. V příštím školním roce
nás bude už šestnáct. Jezdíme spolu na
zájezdy a na relaxační pobyty. Pořádáme
společně hodně akcí, při kterých se baví
nejen děti, ale také my a rodiče.
Je nutné, aby měla školka dobrý výbor OSR, který učitelkám pomáhá, a naopak. Maminky, a teď už i tatínkové, do
výboru každý rok přicházejí a odcházejí.
Přinášejí nové nápady, a to je pro chod
školky velmi důležité. K našim tradičním
akcím patří výlet předškoláků s rodiči
a ten letošní, dvoudenní, se konal v areálu Horského hotelu Liptov v Beskydech.
Pobyt v krásné přírodě, obohacený
o soutěže, opékání párků a koupání, byl
určitě zážitkem pro děti i rodiče. Měli
možnost si v klidu pohovořit, poznat se
mezi sebou a snad navázat i nová přátelství. Členky výboru připravily soutěže
i odměny a staraly se o klidný průběh
celé akce. Do programu se zapojili
i ostatní rodiče a celková atmosféra výletu byla senzační. Domů jsme jeli unavení, ale určitě spokojení.
Je konec školního roku, proto děkuji
mému kolektivu pracovníků za výbornou
práci a za aktivitu při všech akcích pořádaných MŠ.
Velký dík patří členům výboru OSR
a zvláště členkám, které v něm pracovaly
několik let a s odchodem jejich dětí do
1. třídy odcházejí i ony.
Věřím, že budeme mít šťastnou ruku
při výběru rodičů do výboru OSR i v dalším školním roce.
Eva Válková, vedoucí učitelka MŠ

Vzácná návštěva ve škole

DWAIN CHAMBERS
Dwain na všechny, některé i záludné,
otázky odpověděl a ochotně se žákům na
připravené fotografie podepsal, minimálně
140 krát. Mnozí využili vzácné příležitosti
a se světovým šampionem se i vyfotografoMgr. Tomáš Olivka, ředitel školy
vali.

Ve čtvrtek 24. května 2012 navštívil naši školu britský sprinter – držitel halového světového rekordu na
60 m – Dwain Chambers. Přijel do Ostravy, aby se zúčastnil proslulých atletických závodů Zlatá tretra.
Žáci se sešli ve školním společenském sále a zvědavě očekávali
příchod rekordmana. Taková příležitost se hned tak nenaskytne!
V rukou drželi fotografie připravené k získání autogramu sportovce.
Měli možnost položit světovému šampionovi pár otázek v anglickém
jazyce. Zajímal je především sportovní život tohoto běžce, jeho cesta
ke sportu a úspěchy na světové úrovni, ale i jeho osobní život.

Rok s Paprskem
Prázdniny již klepou na dveře, ale nás ještě čeká vystoupení na
Dnech izraelské kultury, kde máme tu čest slavnostně zakončit celou
akci českou a izraelskou hymnou. A slavnostní zakončení školního
roku s písničkami udělá tečku za naším celoročním snažením.
Velice těžce a nerada se budu loučit s deváťačkami, které odcházejí. Jsou to Jana Máchová, Nikola Glogarová, Nikola Kuzniciusová a Klára Stalcerová. Děkuji jim za práci, čas i energii, kterou
sboru věnovaly. Budou mi chybět.
V novém školním roce ráda přivítám nové zpěváky a zpěvačky,
kteří by rozšířili naše řady.
Mgr. Jitka Švidrnochová, učitelka, vedoucí sboru

Pěvecký sbor PAPRSEK má za sebou velice úspěšnou sezonu. Sešlo se v něm hodně muzikálních a svědomitých dětí, takže jsem si mohla dovolit zařadit do
repertoáru textově i intonačně náročnější skladby. Prožili
jsme spolu mnoho času na zkouškách, na dvou soustředěních, na různých vystoupeních, soutěžích i koncertech.
To obnáší mnoho práce a trpělivosti, ale i nezapomenutelných zážitků a spoustu radosti.
Za nejúspěšnější považuji naše vystoupení na festivalu v Bělotíně, kde náš sbor mezi dospělými působil velice radostně a svěže.
Dále soutěž pěveckých sborů Vánoční akordy, odkud jsme přivezli
stříbrné pásmo a cenu poroty za nevšední a originální repertoár.
Uspěli jsme i na ostravské přehlídce Veselé zpívání.
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DEN

DĚTÍ

2012

prověřili jejich obratnost při práci s kladívkem, u Večerníčka děti skládaly papírovou
čepici, od čarodějnic si za splnění úkolu odnesly perníček. Také vodník, víla Amálka
a liška od Budulínka odměnili malé návštěvníky za snahu drobnou sladkostí. Odvážné
děti se svezly na poníkovi a ty, které měly
štěstí, si odnesly cenu z tomboly. Letošní
Den dětí se vydařil.

Pořádání dětských dnů se již stalo
tradicí, na kterou každý rok čeká
mnoho mladších i starších dětí. Náš letošní dětský den byl věnován oblíbenému tématu pohádek.

Děkujeme za sponzorské dary obci Velká
Polom, firmám Finex a JOB-centrum Ostrava, panu Emilu Ludvíkovi a Pavlu Válkovi.
Mgr. Anna Hrubá, jednatel OS R

JAK JSME USPĚLI V PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Jedna dívka se bude učit kadeřnicí,
všichni ostatní se úspěšně ucházeli o maturitní obory. Jedenáct dětí (tj. cca 41 %) půjde
studovat na gymnázium, z toho tři žáci gymnázium jazykové, dva žáci si vybrali ke studiu
ekonomické nebo pedagogické lyceum. Třináct žáků se rozhodlo pro maturitní obory
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Letos v březnu získal Filip Foltys, žák deváté třídy naší školy, první místo v okresním
kole Chemické olympiády a postoupil do
kola krajského. To se konalo 17. dubna na Matičním gymnáziu v Ostravě. Tam změřil úroveň
svých znalostí a dovedností s dalšími třiadvaceti soutěžícími kategorie D, což jsou žáci devátých tříd základních škol a žáci věkově
odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
Také v krajském kole soutěžili účastníci v teoretických znalostech a praktických
dovednostech. Teoretická část obsahovala
šest bodovaných úkolů, které se týkaly nejen
znalostí vzorců, chemických rovnic, reakcí
a názvů, ale také chemie ve stavebnictví. Závěrečný úkol byl z oblasti zábavné chemie –
chemických kouzel. V této části mohli soutěžící získat sedmdesát bodů. Filip jich dosáhl padesát osm. Praktická část byla opět
zaměřena na určování neznámých prvků
a reakcí.
Filip Foltys získal celkem 75,5 bodu a to
mu přineslo pěkné sedmé místo v konkurenci dvaceti čtyř soutěžících. I za toto umístění si zaslouží uznání.
Přejeme mu další úspěchy nejen v soutěžích, ale i v dalším studiu, které ho po
skončení povinné školní docházky čeká.
Mgr. Naděžda Branžovská, učitelka chemie

Žákovské sympozium
o nástrahách
moderního světa

V sobotu 26. května ožil areál u motorestu již brzy po poledni. Členové výborů sdružení rodičů naší mateřské a základní školy
spojili síly a začali s přípravami. Za vydatné
pomoci místních hasičů připravili vše potřebné a očekávali návštěvníky. Přišly i známé pohádkové bytosti, které měly pro děti
připraveny různé zábavné úkoly. Pat a Mat

V letošním školním roce 2011/2012
ukončí povinnou školní docházku na
naší škole 27 vycházejících žáků – deváťáků. I letos měli žáci možnost podat
si dvě přihlášky na střední školu. Této
možnosti využilo dvacet šest žáků,
jeden chlapec si podal přihlášku jednu.

Žák naší školy v krajském
kole Chemické olympiády

stavebnictví, bezpečnostně právní činnost,
zahradnictví, cestovní ruch, dopravní prostředky – silniční doprava, veterinářství, hotelnictví, fotograf, sportovní a rekondiční
masér a letecký mechanik.
Jedna dívka bude studovat v Kroměříži
(veterinářství), jeden chlapec v Opavě (hotelnictví) a jeden chlapec v Odrách (sportovní
a rekondiční masér). Ostatní – dvacet čtyři
žáci – budou studovat v Ostravě.
Všem vycházejícím žákům přejeme, aby
se jim na středních školách líbilo a dařilo
a aby se jejich profesní volba ukázala jako
správná.
Mgr. Zdenka Kor dasová, výchovná poradkyně

V páte k 11. května 2012 jsem se
s pěti žáky naší školy zúčastnila 1. žákovského sympozia věnovaného nebezpečí virtu ální sítě, které se konalo
v Ostravě v hotelu Imperial. Nejvíce probíraná témata se týkala kyberšikany, kybergroomingu, sextingu a netholismu.
Se svými příspěvky zde nejprve vystoupili odborníci z organizací Nebuď
oběť, NCBI (Národního centra bezpečnějšího internetu), Policie ČR, dále oblastní metodik prevence sociálně patologických jevů z pedagogicko-psychologické poradny a další. Ve druhé části již
své příspěvky na daná témata prezentovali žáci základních a středních škol.
Naše škola by se ráda touto tématikou podrobněji zabývala v příštím školním roce. Těšíme se na prezentace
našich žáků, kteří na sympoziu získali potřebnou inspiraci.
Barb ora Rohelová, učitelka

BIOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA
Proč roste klouzek modřínový pod modřínem? Proč je nezmar zelený zelený? Proč
žraloci nesežerou malé rybky, které jim plavou do tlamy? Na takové a podobné otázky
hledali žáci odpovědi v letošním ročníku
Biologické olympiády s tématem Vzájemné vztahy mezi organismy. Soutěž
probíhala ve dvou kategoriích – žáci 6. a 7.
ročníku v kategorii D a žáci 8. a 9. ročníku
v kategorii C. Body získávali za vědomostní
test, poznávání hub, rostlin a živočichů a za
laboratorní úkol.
Ve školním kole v kategorii D soutěžilo
16 žáků a v kategorii C 12 žáků. Úspěšnými
řešiteli se stali Vít Hrubý ze 6.B, Barbora
Hošková z 8.B, Renáta Beinhauerová z 8.A
a Alžběta Fűrstová z 9.A. Pro postup do
okresního kola museli ještě písemně vypracovat vstupní úkol na zvolené téma.
Okresní kolo proběhlo ve Stanici přírodovědců v Ostravě-Porubě, kde kromě žáků
základních škol soutěžili i žáci odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Vít Hrubý obsadil ve své kategorii 12. místo. V kategorii C
byly Renáta Beinhauerová jedenáctá a Alžběta Fűrstová pátá.

Hurá na Zlatou tretru
MÁME

PODPISY NEJRYCHLEJŠÍCH

BĚŽCŮ SVĚTA
V úterý 22. května 2012 mi můj
pan učitel řekl, že jedeme na sportovní soutěž na vítkovický stadion.
S outě ž se měla konat 24. května
a taky se tak stalo. Když jsme přijeli
na místo, nikdo tam nebyl. Převlékli
jsme se a čekali. Kone čně přijelo
další družstvo a naše obavy, že jsme
na nesprávném místě, se vzáp ětí
rozplynuly.
Na nástup, který zahájil legendární Jan
Železný, přišlo čtrnáct družstev. Po nástupu
začaly soutěže. Jako první jsme skákali do
dálky z místa. Dohromady jsme skočili 45 m.
Další v pořadí byl hod medicinbalem, z čehož
jsme nebyli šťastni. Poté jsme se přesunuli
k běhu přes překážky se štafetovým kolíkem.
Následovala překážková dráha a poté autogramiáda vrcholových běžců (většinou to byli

PŘIŠEL NÁS PŘIVÍTAT JAN ŽELEZNÝ

První místo získala Barbora Hošková,
která tak již třetím rokem postoupila do
krajského kola olympiády, kde ve velké
konkurenci obsadila 17. místo, když z maxima 131 bodů získala 105,5 bodu.
Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jarmila Krejčí, učitelka

Nakrmte plastožrouta

Na podzim loňského roku jsme se přihlásili do celorepublikové soutěže NAKRMTE PLASTOŽROUTA 2011/2012.
Úkolem soutěže bylo pro svou třídu (školu)
nasbírat za školní rok co největší množství
víček z PET lahví. Nejlepší třída měla slíbenou chutnou odměnu ve formě pizz a nápojů.
Naši žáci nás opravdu překvapili svou
snahou a množstvím nasbíraných kilogramů.
Proto jsme 1. června ocenili čtyři nejlepší
z téměř všech tříd naší školy zapojených do
soutěže. Všem zúčastněným děkujeme.
A zde jsou výherci:
4. místo: třída 6.A - 36 kg,
3. místo: třída 1.A - 48,4 kg,
2. místo: třída 3.A - 56,75 kg,
1. místo: třída 9.A - 75 kg.
Dohromady se v naší škole nashromáždilo přes 380 kg víček z PET lahví. Ty jsme
odvezli do výkupny, tam budou slisovány
a později opět použity jako druhotná suroMgr. Eva Martínková, učitelka
vina.

černoši, a tak jsme nikomu nerozuměli). Poslední disciplínou byl hod raketkou, který
jsme neměli natrénovaný, a tak jsme nepochodili.
Na konci byl také nástup, při kterém se
vyhlašovaly výsledky. Bohužel naše družstvo
skončilo až třinácté, ale i přesto jsme byli
šťastní. Máme přece podpisy nejrychlejších
Martin Hošek, žák 5. třídy
běžců světa.

Bylo ráno a všichni se začali scházet
u školy. Když jsme se sešli všichni, šli jsme na
zastávku, kde už čekal autobus. Jela celá 5.A
a čtyři holky z 6.A – Martina Kolečkářová,
Alena Káňová, Petra Štefková a Nikola Šind-

Opavský skřivánek

V Opavě se konala již tradiční soutěž ve
zpěvu lidových písní Opavský skřivánek. Děti zpívaly písně z opavského Slezska,
tudíž se kladl velký důraz na správnou interpretaci, především jazyka a rytmu.
Naši školu reprezentovali tři žáci ve dvou
kategoriích: Jana Máchová - 9. třída, Michal

lerová. Přijeli jsme na Zlatou tretru, nachystali se a hráli různé hry.
Pak jsme se rozcvičili a vtom se
začaly scházet různé školy. Šli
jsme na slavnostní přivítání. Přišel
nás přivítat Jan Železný, který se
s námi vyfotil a podepsal se nám.
Jan Železný je bývalý český atlet,
oštěpař a trojnásobný olympijský
vítěz. Po přivítání jsme šli na různé
disciplíny, např. hod raketkou, překážkovou dráhu, hod medicinbalem a štafetu. Ve všech disciplínách jsme skončili třináctí ze čtrnácti. Pořád lepší předposlední
než poslední. Byl to krásný zážitek, trénovali tam různí sportovci
(Tyson Gay). Když jsme jeli domů,
zjistili jsme, že máme tři vstupenky, co jsme
vyhráli, navíc. Tak jsme o ně losovali. Přijeli
jsme do Polomi a šli domů.
Natálie Martiníková a Natálie Sonnková,
žákyně 5. třídy
Škrobánek - 8. třída, Jindřich Bartonec - 6.
třída.
Všichni tři postoupili z okresního kola
a zúčastnili se kola regionálního. Zpívali na
koncertě vítězů v Divadle loutek v Opavě ve
slezských krojích za doprovodu cimbálové
muziky, kde se umístili ve veliké konkurenci
takto: Jana a Michal na 3. místě, Jindřich na
4. místě. Všem blahopřejeme a děkujeme.
Mgr. Jitka Švidrnochová, učitelka
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
M INIKOPANÁ

MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Z dvanácti škol jsme obsadili krásné 3. místo, které je ještě cennější
tím, že se před námi umístila fotbalová ZŠ Šoupala z Ostravy.

SOUTĚŽ VE SKOKU VYSOKÉM
– KRÁSNOPOLSKÁ LAŤKA
Zleva
nahoře:
M. Míček,
D.Vavrečka,
J. Niziol,
A.Válek,
J. Rychlý,
D. Blanar,
V. Vaněk

TENISOVÝ

Naše žákyně Kristýna Šlachtová se umístila na 1. místě s výkonem
1,15 m.

ATLETICKÉ ZÁVODY VE VÍTKOVICÍCH
– POHÁR ROZHLASU
Naše škola se umístila následovně: starší žačky - 2. místo z šesti
škol, starší žáci - 3. místo z šesti škol, mladší žáci - 3. místo ze sedmi
škol.

TURNAJ

Vyvrcholením byl tenisový turnaj, který
pořádala naše škola. Turnaje se zúčastnilo celkem pět škol. Byl určen pro žáky
II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií a byl
rozdělen na kategorie chlapců a dívek.
Hrálo se podle pravidel tenisu na jeden
set, kdy za každý vyhraný set byl bod.
Škola, která získala nejvíce bodů, vyhrála

pohár a medaile. Naše škola se umístila
na 2. místě. Vítězství vybojovalo Gymnázium Olgy Havlové z Ostravy-Poruby.
Děkujeme všem našim žákům, kteří
vzorně reprezentují školu, a přeme jim
mnoho dalších sportovních i osobních
úspěchů!
Mgr. Jiří Skiba, zástupce ředitele školy

MINIŠKOLKA PINGU
v Krásném Poli oznamuje,

že od září 2012 opět zahájí provoz.

Více na www.skolkapingu.cz

Volejte ihned, počet míst je omezen!

Tel.: 603 44 22 47

Ve zdravém těle zdravý duch
PROJEKTOVÉ

DNY

16.

A

18.

2012 -

TŘÍDA

8.B

Ve středu 16. května se konal ve škole ve Velké
Polomi první ze dvou projektových dnů. Letošní
osmáci „z béčka“ pracovali na tématu zdraví.

U čaje jsme pak diskutovali o zdravých a nezdravých potravinách,
došlo i na experiment s citronovou šťávou. Ve třídě jsme si prostudovali nabídky supermarketů a vznikly nám plakáty se zdravými i nezdravými potravinami.

Jak to udělat, abychom se něčemu naučili, a přitom to byla i zábava? Nejlíp přes jídlo, vlastní
tvorbu a trošku soutěžení. Dopoledne jsme vyráběli svačiny – tak,
aby nám chutnaly, aby byly zdravé
a aby každá nesla originální pečeť
práce svého tvůrce. Obloženou
mísu přece umí udělat každý! Ale
aby vypadala jako loď, sněhulák,
přátelé na výletě, to už chce notnou
dávku fantazie. A osmáci mají fantazie na rozdávání.

Druhý projektový den byl věnován návštěvě ÚSP pro tělesně postižené v Hrabyni. Ne všichni mají to štěstí, že mohou celý svůj život
prožít ve zdraví. Ale i tito lidé mohou prožívat každý den naplno a my
jsme měli možnost nahlédnout do jejich světa. Děkujeme tímto paní
Ing. Blance Nevřelové, že nám návštěvu ústavu umožnila.
Mgr. Libuše Galová, třídní učitelka

Porota posoudila výsledky jejich práce a rozhodla takto:
1. místo bylo uděleno „Havárii letadla v džungli“ od Michala Hrbáče a „Životu ježka“ autorek Terezy Bartoňkové, Terezy Dudkové a Barbory Kadrliakové,
2. místo získal „Grand Prix Velká Polom F1 2012“ autorů Jiřího
Stadtherra a Tomáše Lína,
3. místo si odnesli „Tři kamarádi na výletě“ od Jiřího Adamčíka.
Všem blahopřeji, protože i neoceněné „svačinky“ nám chutnaly.
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KVĚTNA

Projektové dny
Sport v životě dětí
Středa 16. května 2012 byla ve znamení projektového dne na téma Sport.
Celý I. stupeň naší základní školy se
od první vyučovací hodiny tomuto tématu věnoval.
V českém jazyce si děti vyprávěly a doplňovaly různá cvičení o sportech a sportovcích. Výstupem projektových dnů byly
myšlenkové mapy, například na téma Proč
je sport důležitý očima dětí.
V matematice počítaly děti příklady zaměřené na sportovní družstva, medaile, sportovce a sportovní výkony.
Dále se pod vedením svých učitelů věnovaly praktické činnosti, která spočívala v přípravě na páteční Sportovní olympiádu.
Každá třída, jako olympijské družstvo, si měla
vyrobit svůj znak podle vybraného názvu, vymyslet pokřik a zvolit si barvy.
První třídy byly SOVY a INDIÁNI. Druhé
třídy si zvolily název ČERNÁ VLČATA a GEPARDI. Třetí třída se rozdělila na kluky –
TYGŘÍKY a děvčata – VEVERKY. Čtvrťáci
se stali ORLY a nejstarší páťáci dravými LVY.
Každé družstvo si svým pokřikem dodávalo
odvahu a soupeři nahánělo strach.
V pátek 18. května ráno za krásného
slunečného počasí a tónů státní hymny byla
na velkém travnatém hřišti olympiáda zahájena. Každé družstvo se představilo a poté
se přemístilo na jednotlivá stanoviště. Zde
všechny děti plnily dané disciplíny: hod medicinbalem, skok z místa, běh na 50 m, vytrvalostní běh, skoky přes švihadlo, hod
kriketovým míčkem na cíl a obratnost ve
zdolání cíle s překážkami. Na závěr byli před
všemi nastoupenými družstvy vyhodnoceni
nejlepší sportovci z každého oddílu. Pokřikem třikrát hurá a sladkou odměnou se celé
sportovní dopoledne zakončilo. Jednotlivé
odměny pro vítěze sportovních družstev zakoupilo sdružení rodičů při základní škole.
Sportovní výkony všech zúčastněných
jsou zaznamenány a vystaveny ve škole na
chodbě I. stupně, zde si také mohou všichni
připomenout pokřiky jednotlivých družstev.
U dětí měly sportovní projektové dny
velký ohlas, učitelé byli spokojeni a dík patří
samozřejmě i sponzorům sladkých odměn.

Pokřiky jednotlivých družstev:
TYGŘÍCI A VEVERKY
Tygříci i veverky,
my jsme pěkné čiperky.
Běhat, skákat umíme,
do boje se pustíme!
Chladnou hlavu zachováme,
soupeře se nelekáme!

Požární ochrana očima dětí
Stejně jako v minulých letech proběhla letos na jaře literárně výtvarná
soutěž Požární ochrana očima dětí.
Soutěže, kterou pořádá Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, se
mohou zúčastnit děti a mládež ve
věku od 5 do 18 let.
Cílem soutěže je znázornění práce hasičů (likvidace mimořádných událostí,
pomoc občanům, hasičské soutěže a jiné
akce hasičů), jak ji vidí děti. V okrese Ostrava se do této soutěže zapojilo celkem
1434 dětí – většinu tvořily děti z mateřských a základních škol. Z osmi zúčastněných sborů dobrovolných hasičů se
zapojilo 122 dětí.
Také děti z našeho sboru se do soutěže
přihlásily. K vyhodnocení jsme odeslali deset prací od devíti dětí. Nejlépe se umístil
Martin Hošek, který se svou básní Hasiči
(viz vpravo) obsadil 2. místo v okresním
kole. Velmi dobře – na 3. místě – se umístila se svou kresbou Barbora Hošková.
Mezi sbory dobrovolných hasičů bylo
provedeno samostatné vyhodnocení, kde
se na stupně vítězů postavila i Martina Kolečkářová. Děti, které se umístily do třetího
místa, se zúčastnily slavnostního ocenění
včetně prohlídky centrální stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Věřím, že úspěchy našich dětí
budou pro ně i pro ostatní motivací do dalšího ročníku.

HASIČI
Martin Hošek

Kdo musí zkrotit velký oheň?
A kdo zachraňovat, když je povodeň?
Kdo zachraňuje kočku
bílou, jak sněhovou vločku?
Kdo z auta vyprošťuje lidi
a kdo každou havárii vidí?
Kdo zasahuje při havárii chemické
a kdo inspiruje duše dětské?
No přece naši hasiči,
co rychle sjedou po tyči,
a do práce se hlásí,
když jim poplach vyhlásí.
Co hasiči dobrovolní?
Nezazvoní, ale mají
něco, na co spoléhají.
SDH-čko každý čtvrtek.
Jejich maskotem je krtek.
Trénují i pevné uzly,
aby ostatní týmy převezli.
I požární útok znají!
A ohni v šíření se zabrání.
Střílejí z velkých pistolí.
A všem šanci nastolí,
ať se do hasiče přihlásí
a své úspěchy rozhlásí.
To je asi všecko.
Jsem jen pouhé děcko!

Jan Kordas, SD H Velká Polom

ORLI
My jsme orli obří, vždycky budem dobří.
Vyhrajeme soutěže, porazíme soupeře.
My jsme orli nej, nej, nej,
hopy, hopy, hej, hej, hej.

GEPARDI
Někteří žáci nevěří,
že 2. B dnes zvítězí!
My to dáme, johoho,
gepardi jdou do toho!

ČERNÁ VLČATA
Černá, to je barva naše,
každého porazíme.
Vítězství je vždycky naše,
my se nic nebojíme!

LVI
Pátá Á, pátá Á,
ve sportech je úžasná.
Fotbal, florbal, tanec, sport,
to jsou naše hobby,
hou, hou, hou.

SOVY A INDIÁNI
Indiáni, ti se mají,
celý den si jenom hrají.
Skáčou hejsa, hopsasa,
chytají se do lasa.
Potom vlezou do vigvamu,
zavolají na svou mámu:
Mámo, máme hlad.
Snědí vlka a jdou spát.
Do spánku jim pěkně vyjí
kojotové na prérii.
Michaela Pavlánová, asistentka pedagoga
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Fotbalová sezóna 2011/2012 - mladší žáci TJ Velká Polom
V právě skončeném fotbalovém
ročníku 2011/2012 se naši mladí
fotbalisté poprvé představili v jiné
soutěži – v městském přeboru
mladších žáků 7+1.
Zde se utkávali se soupeři, kteří mají ve
svých řadách starší ročníky. V některých utkáních to sice bylo znát, přesto se s nimi snažili srdnatě „popasovat“. Někdy úspěšně,
jindy méně.
Po podzimní části kluci obsadili páté místo.
Za odměnu jim bylo umožněno vyplnit poločasovou přestávku ligového utkání na Bazalech a sehrát minizápas s přípravkou Baníku,
což byl pro všechny životní zážitek.
V rámci zimní přípravy mladších žáků se
naši hráči představili na halovém turnaji pořádaném TJ Pustkovec, kde obsadili páté
místo. V únoru se zúčastnili zimního turnaje
Steel Partner Cup na umělé trávě v nafukovací hale FC Hlučín. Zde se umístili na druhém místě.
Tréninková docházka během zimní přípravy nebyla nijak uspokojivá. Řada hráčů
nebrala přípravu moc vážně. Občas jsme měli
s kolegy dokonce obavy, s kým budeme na
jaře soutěž hrát. Podmínky pro trénink v tělocvičně naší ZŠ nejsou ideální, proto všichni
netrpělivě čekali na dobu, kdy nám počasí
terén dovolí vyběhnout ven na hřiště a začít
pořádně trénovat.
Již první jarní tréninky naznačily zvýšený
zájem o hru a účast se rapidně zlepšila. Sehráli jsme několik přípravných zápasů. Hráči
mladších ročníků se zúčastnili velice kvalitního,
silně obsazeného turnaje Limuzíny Cup,
který se konal v dubnu v našem sportovním
areálu. V rámci turnaje dostali šanci zahrát si
i hráči nově budovaného družstva přípravky.
Na tomto klání se naši mladí fotbalisté nenechali zahanbit a obsadili krásné čtvrté místo.
Rád bych poděkoval a vyjádřil uznání kolegovi Peteru Chalachanovi za bezchybnou
a perfektní organizaci celé velké akce, jakou
turnaj bezpochyby byl. Obsadit turnaj mužstvy zvučných jmen jako je Sigma Olomouc,
Slavia Praha, Žilina, Trnava, Hranice, FC
Baník, Silesia (Polsko) a dostat je do naší

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 19. května 2012 pořádala Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody Velká Polom rybářské závody. Počasí
přálo pobytu v přírodě a areál Rybářské
bašty je hezkým místem nejen pro rybářské
závody, ale i pro odpočinek. Závodů se zúčastnilo 23 rybářů. Úlovkem
bylo celkem 19
ryb, z toho patnáct kaprů, dva
líni, jeden cejn
a jeden okoun.
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malé vesničky, to zaslouží obdiv. Jsme rádi,
že i hráči našeho klubu měli možnost porovnat své schopnosti a umění s hráči takových
mužstev. (Možná jsme viděli některou z budoucích opor naší reprezentace!)
A začala jarní část naší soutěže. Chlapci
odehráli zápasy různých kvalit – ať už se jednalo o kvalitu soupeře, nebo předvedené výkony mladých fotbalistů. Byla utkání, která
nebudu raději ani zmiňovat, ale vyzdvihnout
a pochválit musím za bojovný výkon v Klimkovicích. Přestože jsme tam prohrávali 3:0,
podařilo se nám zápas vyrovnat a v poslední
minutě navíc zneškodnit penaltu soupeře.
Další velmi dobrý zápas jsme předvedli
v utkání proti fyzicky zdatnějším a vyspělejším dívkám FC Baník Ostrava. Porazili jsme
je 2:0 a posunuli se na čtvrté místo v tabulce.
Bohužel, poslední zápas doma s Rychvaldem jsme nezvládli. Po brzy inkasovaném
gólu soupeře jsme, i přes spoustu šancí, nedokázali gólově odpovědět a po bojovném
výkonu nakonec prohráli 0:1. Stálo nás to
čtvrté místo a v konečném pořadí jsme se
museli poroučet o „patro“ níž.
Po tomto utkání proběhlo závěrečné rozloučení s uplynulou sezónou. Zhodnocení výsledků, vyhlášení nejlepšího hráče (Jan
Stadtherr) a střelce sezóny (Vojtěch Vaněk),
Výsledky:
Rybář
Úlovek Délka v cm
Wunsh Jan
3 kapři
134
Tvarůžka Radek 2 kapři
127
Kozelský Petr 2 kapři
82
Kovalčík Martin 1 kapr, 1 cejn
78
Kovalčík Josef 1 kapr, 1 okoun 59
Kovalčík Lukáš 1 kapr
49
Světlík Pavel
1 kapr
40
Kaluža Michal 1 kapr
40
Slaný Jan
1 kapr
38
Rošík Karel
1 kapr
33
Vandlíček Petr 1 lín
28
Filípek Zdeněk 1 lín
27
Za ZO Velká Polom Miroslav Hrubý

kteří byli oceněni diplomy a věcnými odměnami. Všichni hráči pak dostali malé dárečky
a sladkosti.
Věřím, že budoucí fotbalový ročník
2012/2013 bude ještě úspěšnější a vyšplháme se do vyšších „pater“!
Děkuji všem, kdo se podílejí na chodu
týmu – sponzorům, rodinným příslušníkům
a také panu Jiřímu Kadulovi za bezpečnou
přepravu na zápasy.
Všem dětem, nejen hráčům, přejeme
hezké prázdniny. Ve zdraví si je užijte a po
prázdninách opět na sraz na zeleném pažitu!
O dalším dění a akcích se dozvíte na
www.tjvelkapolom2000.banda.cz
KONEČNÁ TABULKA:
1. Pustkovec
2. Baník dívky
3. Polanka
4. Rychvald
5. Velká Polom
6. Stará Bělá
7. Muglinov
8. Klímkovice
9. Koblov
10. Hošťákovice

body
46
44
36
31
30
30
19
18
6
0

Za trenéry mladších žáků Rostislav Vaněk

Vesnické sportovní hry 2012 před prázdninovou přestávkou
Stolní tenis, badmington, přespolní
běh, volejbal a nohejbal. Těmito disciplínami uzavřela svou 17. předprázdninovou epizodu sportovní soutěž
obcí VSH 2012.
Snaha o probuzení sportovní hrdosti
a ochoty zapojit se do soutěžení v barvách
naší vesnice zatím nemá velkou odezvu. Přesněji – dodnes nedošel ani jeden mail, SMS či
telefonát s očekávaným „… baví mě tato
sportovní disciplína a rád/a bych se zapojil/a
do soutěží VSH…“. Škoda. V okolních vesnicích se to daří lépe a na výsledcích je to znát.
Snad po letech nadvlády v této soutěži sportovní všestrannosti nepřijde letos pro Velkou
Polom hubený rok bez umístění „na bedně“.
Lukostřelba, cyklistické cross-country,
střelba ze vzduchovky a závěrečný turnaj
v sálové kopané jsou ještě před námi. Zveme
všechny sportovní nadšence a příznivce
k účasti nebo jen příjemně strávenému dopoledni mezi diváky. Na webových stránkách
www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovni-hry/2012
najdete informace o termínech připravova-

ných soutěží i reportáže a fotky z již uskutečněných disciplín VSH.
V sobotu 24. března se v tělocvičně
v Pusté Polomi konal turnaj ve stolním tenise. Výsledky byly letos překvapením.
V jednotlivcích si už Petr Synek z Plesné vítězství zasloužil a jeho souboj s několikanásobným vítězem Petrem Hejlem z Horní
Lhoty byl vrcholem turnaje. V družstvech zvítězilo spojené družstvo obcí DobroslaviceDěhylov a řádně zamíchalo pořadím
z posledních let. Velká Polom obsadila v silné
konkurenci často závodních hráčů pěkné 5.
místo. Ještě větším kladem byla hra, kterou
předvedl teprve třináctiletý Jirka Adamčík.
Jen díky smůle při losování skupin nefiguroval na vyšších příčkách.
V sobotu 14. dubna v Plesné se uskutečnil turnaj v badmingtonu. Za účasti
sedmi vesnic a po smolné prohře s Vřesinou
jsme znovu obsadili 5. místo.
Pětka je nám letos osudnou – 5. května
se konal přespolní běh v Těškovicích. Naší
čtveřici Adam Drastich, Josef Marek ml.,
Martin Mučka a Martin Brázda v konkurenci

29 běžců uniklo ve vyrovnaném závodě jen
o jedno umístění celkové 3. místo. Skončili
jsme opět pátí.
Turnaj ve volejbale, coby šestá disciplína VSH, se konal na kurtech ve Vřesině
v sobotu 19. května. Soutěže se zúčastnilo
devět obcí, které měly ve svých družstvech
řadu hráček zdatně sekundujících svým mužským spoluhráčům. Nádherné počasí, vysoká
úroveň hry a žádné protesty celému turnaji
dodaly důstojný rámec. Letošní vítěz překvapil – Horní Lhota po loňském 8. místě nenašla konkurenci. Smůla nás ani v této soutěži
neopustila a jen díky horšímu vzájemnému
zápasu jsme obsadili 3. místo za Vřesinou.
Díky všem, kteří se o ně svými výkony zasloužili!
Zatím poslední disciplínou byl nohejbal
hraný za deštivého počasí na kurtech v Horní
Lhotě. Ani v této naší dlouhodobě parádní
disciplíně jsme letos úspěch neslavili a ve
zdravotně handicapované sestavě nakonec
obsadili až 6. místo.
Přeji všem pěkně prožité prázdniny.

Stručný přehled výsledků:
stolní tenis

badminton

přespolní běh

volejbal

nohejbal

1. Dobroslavice
2. Hlubočec
3. Plesná
4. Vřesina
5. Velká Polom
6. Horní Lhota
7. Pustá Polom
8. Krásné Pole
9. Těškovice
- Dolní Lhota

1. Plesná
2. Dolní Lhota
3. Krásné Pole
4. Vřesina
5. Velká Polom
6. Horní Lhota
7. Pustá Polom
- Dobroslavice
- Hlubočec
- Těškovice

1. Dolní Lhota
2. Pustá Polom
3. Plesná
4. Horní Lhota
5. Velká Polom
6. Těškovice
7. Krásné Pole
8. Hlubočec
- Dobroslavice
- Vřesina

1. Horní Lhota
2. Vřesina
3. Velká Polom
4. Dobroslavice
5. Pustá Polom
6. Krásné Pole
7. Těškovice
8. Plesná
9. Dolní Lhota
- Hlubočec

1. Vřesina
2. Plesná
3. Horní Lhota
4. Krásné Pole
5. Těškovice
6. Velká Polom
7. Dolní Lhota
8. Dobroslavice
9. Pustá Polom
- Hlubočec

CE LKOVĚ
po 7 soutěžích
1. Vřesina
2. Plesná
3. Krásné Pole
4. Velká Polom
5. Horní Lhota
6. Dobroslavice
7. Dolní Lhota
8. Těškovice
9. Pustá Polom
10. Hlubočec

BODY
po 7 soutěžích
52
44
43
43
42
39
33
28
25
20

Za výbor TJ Velká Polom zpracoval Kamil Drozdek, kamil.drozdek@email.cz

Jsme prostě mistři!
S úsměvem na rtech hodnotím
dorosteneckou fotbalovou sezonu
2011/2012. Splnili jsme předem stanovené cíle a výhled do dalších let je
velmi pozitivní.
Po vyrovnané podzimní části dominovala
Velká Polom v jarní sezoně a s přehledem
si došla pro titul v soutěži. Forma týmu byla
výborně načasovaná a poslední zápasy nenechaly nikoho na pochybách o tom, kdo je
pravý mistr!
Minulý rok o všem rozhodoval poslední
zápas, ve kterém jsme museli vyhrát. Předvedli jsme výborný výkon, ale na kopačky se
nám, bohužel, přilepila smůla. Postup nám

utekl. Tento rok jsme si vypracovali podobnou pozici, ovšem s malým rozdílem. Rozhodoval jeden bod. Souboj na hřišti druhého
celku skončil výsledkem 2:8. Tato vysoká
výhra, myslím, jasně dokazuje, jaká byla pro
postup vůle.
Kromě týmového úspěchu jsme získali
i individuální ocenění. Korunu pro krále střelců
si vystřílel Tadeáš Dyntar s 37 góly. Neoficiální cenu trenérů Velké Polomi pro nejlepšího
hráče získává Jan Němec. Tito dva, jako jediní, opouštějí kvůli svému věku tým. Děkuji
jim za skvělou práci, kterou pro „manšaft“ odvedli. Doufám, že budou dále rozvíjet svůj talent v týmu mužů Velké Polomi a pomohou
vybojovat ještě mnoho důležitých bodů.
Musím také vyzdvihnout motor a mozek
týmu. Je jím Martin Mučka, který, i když má

své povinnosti v týmu mužské polomské jedenáctky, svými vůdčími a morálními vlastnostmi provedl, jako správný kapitán, svůj
tým celou sezonou.
Manažer Josef Sztefek a trenér Jakub
Stuchlý dali dohromady výborný a perspektivní tým. Kluci z Velké Polomi a Ostravy, kteří
se na začátku sezony neznali, vytvořili partu
kamarádů. Navzájem se doplňují a tvoří oku
líbivé akce zakončené hezkými góly.
V létě začíná nová sezona v okresním
přeboru. Náš dorost se už těší na konfrontaci s lepšími protivníky na dobrých hracích
plochách a s kvalitní diváckou kulisou.
Pojďme klukům poděkovat za postup povzbuzováním v dalších soutěžích. Rozhodně
se je na co dívat. Sportu zdar a fotbalu
Lukáš Žídek
zvláště!
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Mezinárodní turnaj v naší obci
V sobotu 21. dubna 2012 pořádala TJ
Velká Polom pod záštitou Obce Velká Polom
v místním fotbalovém areálu TJ Velká Polom
mezinárodní fotbalový turnaj pro kategorii hráčů narozených po 1. 1. 2003.
Neopomenutelným pomocníkem takové
akce jsou samozřejmě sponzoři, v případě
našeho turnaje jsou jimi společnosti Limuziny.cz (hlavní sponzor) a Profi taxi Ostrava.
Turnaje se zúčastnily týmy TJ Velká
Polom, FC Baník Ostrava (2 týmy), Slávia
Praha, MŠK Žilina (SK), AP Silesia (PL), TJ
Nový Jičín, Hranice na Moravě, Sigma Olomouc a Spartak Trnava (SK). V průběhu turnaje se odehrálo 33 zápasů. Každý tým si
zahrál 5 až 7 zápasů. Hrálo se na dvou připravených travnatých hřištích o rozměrech
40x20 m v počtu 4+1 hráčů.
Turnaj vyhrála Slávia Praha, která ve finále zdolala MŠK Žilinu 2:1. Na 3. místě
skončila Sigma Olomouc, která porazila 4:2
tým TJ Velká Polom složený z mixu hráčů narozených v letech 2001-2004.
Účastníci a organizátoři o turnaji řekli:
Peter Chalachan (trenér FC Baník
Ostrava U9):
„ Jsem rád, že se turnaj konal tady na
Moravě a s takovou účastí. Pro lidi z Velké
Polomi to byl fotbalový svátek. Jako trenér FC Baník Ostrava U9 jsem pomohl zajistit účastníky turnaje a hlavního sponzora.
Jezdíme na mnoho turnajů, ať už po naší
republice nebo k sousedům – na Slovensko. Za odměnu se dají považovat turnaje
v Teplicích, kde je vždy skvělá atmosféra
a kvalitní obsazení. Můžeme si zde změřit
síly s týmy, jako jsou například Sparta Praha,
Viktoria Plzeň, Slovan Liberec, Mladá Boleslav nebo právě pořádající Teplice.
Klukům, kteří hráli, je osm nebo devět roků.
V této kategorii nejsou nejdůležitější body. Na
turnaji jsme viděli spojení fotbalu s nefalšovanou radostí ze hry v podání nejmenších fotbalových nadějí, kterých se tady představilo
kolem 120. Navíc vyšlo počasí, takže u všech
zúčastněných panovala spokojenost.“
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Rostislav Vaněk (trenér TJ Velká
Polom):
„Po turnaji jsem byl spokojený, všechno
klaplo. Proběhla perfektní akce za účasti
špičkových týmů. Divácká kulisa byla taky
solidní a TJ Velká Polom skončila na
4. místě, takže úspěch. Navíc náš gólman
– Matěj Kaspřík – byl vyhodnocen jako
nejlepší brankář celého turnaje.“

Luboš Kořínek (trenér Slavia Praha):
„Děkuji za pozvání na turnaj. Moc se
nám tady líbilo. Turnaj měl velmi dobrou
úroveň a snad se uvidíme i příště.“
Výsledky Velké Polomi:
Velká Polom – Žilina 1:3
Velká Polom – Baník bílí 1:1
Velká Polom – Hranice 3:0
Velká Polom – Slávia 1:1
O umístění:
Velká Polom – Trnava 1:1 (penalty 3:2)
Semifinále:
Velká Polom – Žilina 1:6
O 3. místo:
Velká Polom – Olomouc 2:4
Sestava TJ Velká Polom: Kaspřík Matěj,
Obuch Maxim, Demel Ondřej, Stadtherr Jan,
Filipčík Jan, Tománek Lukáš, Šumná Sabina,
Tománek Jan, Slivka Vojtěch, Strnad Marek.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje – všem sponzorům, vedení obce
a TJ Velká Polom. Poděkování patří také vedení školy a školní jídelny za zajištění výborného obědu ve školní jídelně pro všechny
účastníky turnaje. Děkujeme také Restauraci Gól za celodenní občerstvení. O skvělou
hrací plochu se postaral tradičně Jakub
Sztefek a ceny předali Martin Výtisk (fyzioterapeut Baník Ostrava) a Vít Beránek (brankář Baníku Ostrava).
Peter Chalachan

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
OPĚT V POLOMI
základní kurz standardních
a latinskoamerických tanců
zahájení 10. září 2012 v 19.00 hodin
sál restaurace Gól
(sokolovna TJ Velká Polom)
cena: 12 lekcí za 1200 Kč/osoba
Kurz se koná každý týden vždy v pondělí
od 19.00 do 21.30 hodin.
Informace a přihlášky:
www.tanecnikurzyostrava.cz

