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Vážení občané,
srdečně Vás zdravím zase po čase prostřednictvím našeho Bumerangu.
A jako obvykle, i tentokrát Vám chci
podat informace o akcích, kterými se zabýváme a které připravujeme.
Určitě jste zaznamenali, že pokračují práce
na výměně dlažby chodníku v ulici Opavská.
Poslední část by měla být provedena v příštím roce. Dosáhneme tak svého cíle, abychom materiálově i esteticky sjednotili
chodníky v celé obci, ale hlavně abychom
usnadnili a zpříjemnili pohyb po chodnících
Vám, pěším osobám. Stará dlažba je nerovná,
viklá se a chůze po ní je především ve večerních hodinách nebezpečná.
A novým chodníkem v ulici Na Rohuli
tak dokončíme náš úkol, který jsme si kdysi
dali. Již jste byli informováni, že jednáme
s krajem o převodu této části komunikace
a pozemku pod ní do majetku naší obce.
Tento proces byl dokončen. V návaznosti
na tuto skutečnost bylo zahájeno územní
řízení, následovat bude stavební řízení na
Magistrátu města Ostravy. Předpokládáme, že k realizaci by mohlo dojít (pokud
se nestane něco zásadního) v příštím roce.
Budeme však muset rozšířit rozsah prací
o výměnu kanalizačního potrubí, neboť
jsme zjistili, že v několika místech je kanali-

zace zborcena. Všechny nejfrekventovanější úseky silnic tak budou doplněny
o chodníky a zvýší se bezpečnost chodců.
Ráda bych připomněla, že jsme v této oblasti udělali maximum. V roce 2002, kdy
jsme převzali vedení této obce, nebyly
chodníky (kromě ulice Opavské) nikde. Je
dobré si připomenout věci, na které si člověk rychle zvykne nebo naopak, na které se
snadno zapomene.
A co rybník u Motorestu? Momentálně
probíhá vodoprávní řízení u MMO. Akci
v rámci soutěže získala a bude ji realizovat
společnost NEVIS, s.r.o. Opava. Věříme, že
se nám podaří práce zorganizovat tak, abychom do srpnových obecních oslav měli
vše hotovo.
Další zajímavou novinkou je, že obec
odkoupila od pana Kaduly rodinný dům

včetně hospodářských stavení a přilehlého pozemku
v centru obce vedle
kostela s tím, že
dojde ke zbourání
nemovitostí a vytvoření „náměstíčka“.
Tomuto kroku musí
předcházet vypracování projektové dokumentace, na základě které pak stavební
úřad povolí demolici. Musíme vyhlásit veřejnou soutěž na dodavatele těchto prací,
poté pozemek upravit a zřejmě oslovíme
několik architektů, aby nám předložili návrhy. Nejstarší část obce tak získá opravdu
charakter centra. Pro tento krok se zastupitelstvo rozhodlo i z důvodu velkého časového skluzu v harmonogramu výstavby
v lokalitě Mlýnek, kdy majitel pozemků zvažoval, že v prostoru bývalého statku vybuduje nové centrum obce s potřebnými
službami. Díky krizi a některým dalším
okolnostem došlo ke značnému časovému
posunu. I proto jsme se rozhodli v nejfrekventovanější části obce – vymezené poštou, nákupním střediskem, kostelem,
kulturním střediskem a obecním úřadem –
postupně upravit všechny veřejné plochy
a postupně opravit v rámci možností
všechny objekty. Pokračování na straně 2

U bašty byla opět bašta
Minulá sobota 18. května
byla naprosto ideálním dnem
pro rybářské klání, které se
podobně jako v uplynulých letech i tentokrát uskutečnilo v
romantickém prostředí rybníka pod Hrdinčiným kopcem.

Na třicet "nažhavených"
rybářů a rybářek všech věkových kategorií krátce po
sedmé ráno mistrnými hody
poslalo své nejlepší návnady doprostřed klidné
vodní hladiny. Než si borci
stačili ranním sluníčkem vyhřát záda, už se ozývaly
první hlasité výkřiky oznamující, že ZABRALA.
Stále více obličejů závodníků zářilo
radostnými úsměvy nad zdolanými
vládci vodní říše. Samozřejmě, že jako
správní sportovci hned ulovené ryby
vraceli vodě.

Organizátoři rozdělali tu správnou vatru,
na které zanedlouho zavoněly připravované
dobroty. I přes větrné počasí závody přilákaly nakonec i diváky, a tak u Rybářské bašty
záhy zavládla ta pravá kamarádská nálada,
-Kaljaká nesmí při podobné akci chybět.

Pokračování ze strany 1
Značné problémy nás však provázejí při
rekonstrukci Domu zahrádkářů a jeho přestavbě na knihovnu. Velké množství sněhu
odhalilo v plném rozsahu slabiny objektu.
V průběhu prací se začaly projevovat velké
technické závady. Přizvali jsme na pomoc
statika, který doporučil stavbu neprodleně
zastavit, neboť situaci označil za akutní havarijní stav. Změnu statického systému
stavby zapříčinil původní uživatel (nájemce), který svévolně odstranil vnitřní rozpěru. Tím došlo k enormnímu přetížení
krovů a vazných trámů a hrozilo zřícení.
Statik doporučil rozebrání celého krovu,
odbourání stavby až pod úroveň pod
spodní líc stropní konstrukce I. NP a následně ve spolupráci s projektantem
změnu statického řešení celé stavby. Musí
se zpevnit i strop, který je prohnilý. Čekají
nás stavební úpravy značného rozsahu a
jednoznačně prodloužení termínu dokončení stavby. Projektant zpracovává dokumentaci změny stavby před dokončením a
my musíme zajistit spoustu dalších neočekávaných administrativních kroků.
Tak to bývá s rekonstrukcí starých objektů, téměř vždy nás čekají nějaká překvapení. Tentokráte se však nakupilo
problémů neočekávaně hodně. Musíme je
však postupně vyřešit, není jiné cesty.

Aby toho nebylo málo, zkomplikovala
se nám situace i s povolením stavebních
úprav objektu, ve kterém sídlí Policie ČR.
Jako objekt zvláštního určení spadá do režimu, kdy stavební povolení vydává Ministerstvo vnitra! S tím jsme se zatím nesetkali,
je to pro nás všechny novinka, se kterou
jsme se museli smířit a přistoupit i na nadstandardní požadavky tohoto povolovacího orgánu. Komplikace také způsobuje
nutnost bezbariérového přístupu do tohoto objektu s ohledem na omezený rozměr vstupního prostoru. Snad se nám
podaří i tyto skutečnosti zvládnout.
K dalším problematickým záležitostem
patřily i dětské herní prvky u fotbalového
hřiště. Po projednání nedostatků tohoto zařízení rada obce rozhodla, že přizveme odborníka, aby posoudil technický stav. Ten
vystavil protokol a doporučil všechny prvky
odstranit. Dopadová plocha pro děti musí
být měkká, proto jsme po odstranění herních prvků povrch upravili návozem zeminy a oseli trávníkem. Rada rozhodla o
pořízení několika nových herních prvků,
které budou instalovány počátkem června.
Rovněž pracujeme na zadání pro projektanta ve věci rekonstrukce sokolovny. Na
doporučení projektanta jsme navštívili některé obce, abychom zjistili, jakým způsobem mají podobné společenské sály
vybaveny, jakou audiovizuální techniku

používají, a získali i další informace a doporučení k otázce provozu podobných zařízení.
Vážení občané, z výše uvedených informací jste zajisté vyvodili, že problémů k řešení máme víc než dost. Někdy jsme ze
všeho unaveni, ale na druhou stranu – když
se něco podaří a dotáhneme celou věc do
konce, máme velkou radost a získáme
energii a chuť pustit se do dalších věcí.
Mnozí z Vás vědí, že letos oslavíme 725.
výročí od první písemné zmínky o obci. Na
sobotu 10. a neděli 11. srpna jsme připravili obecní slavnosti, které budou probíhat
tradičně v parku u Motorestu. Věříme, že
nás navštíví zástupci družební slovenské
obce Dlhá nad Oravou a že jim budeme
moci oplatit jejich pohostinnost z loňského
roku. Doufáme, že nám bude přát i počasí.
Rezervujte si tento termín, aby si nikdo nemusel stěžovat, že o této společenské aktivitě včas nevěděl. Pozvánku najdete
v tomto čísle Bumerangu na poslední
straně. Těšíme se, že se všichni setkáme a
budeme mít možnost zapomenout aspoň
na chvíli na všechny potíže a těžkosti, které
s sebou život přináší.
Přeji Vám všem hodně slunečných dnů a
klidné prožití letních – prázdninových a dovolenkových – dnů.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… POPLATEK ZA PSY
Poplatek za psy byl splatný do 31. 3. 2013.

Slovo úvodem:
„Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.“
Často si tato moudrá slova vybavím ve
chvílích, kdy se špinavý sníh ztrácí z našich
nejen nových chodníků a prostranství. Odpadky a psí výkaly … ubohé, mokré a pomalu se rozkládající. Procházející osoby se
jim vyhýbají, nadávají a otírají si obuv o
zbytky sněhu nebo trávu.
Letošní sníh se rychle vytratil a naše pracovní četa prostranství a chodníky zametla
a uklidila. Po sněhu a zimě přichází čas, kdy
se všichni pohybujeme na zahradách, uží-

(Ricarda Huchová)

váme si sluníčka a pohody. Přicházejí na
řadu jarní práce, sekání trávy, úpravy domu
a kolem domu. Přichází také čas pracovních
nástrojů a strojů a s nimi hluk a stížnosti na
něj.
Je snadné požádat policii, aby prováděla
kontroly a pokutovala prohřešky v souladu
s platnými obecními vyhláškami. Mnohem
snazší je být ohleduplný k ostatním a tím i
k sobě. Prý se v životě vrací všechno jako bumerang. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu

Výše poplatku:
důchodce/1 pes ve výši
120 Kč
nedůchodce/1 pes ve výši
240 Kč
Současně Vás žádáme, abyste pořízení nebo
úhyn psa hlásili na obecním úřadě co nejdříve. Určitě se ptáte, proč tuto informaci
zveřejňujeme pořád dokola. Odpověď je
snadná – každoročně upomínáme občany,
aby poplatek uhradili. Stává se, že zapomenete … jejda, už je to zase rok … Tito lidé
přibíhají ihned a omlouvají se. Bohužel, většinou se mezi neplatiči vyskytují
stále stejná jména.

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH, NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
A ELEKTROODPADU V ROCE 2013
25. 5. 2013 (sobota) 8 – 11 hod. 14. 9. 2013 (sobota) 8 – 11 hod.
Bumerang • Periodicita: nepravidelná • Místo vydání: velká polom • Číslo a Měsíc vydání: 19/2013, květen • evidenČní Číslo dle MK Čr: mk Čr e 18174 • název,
oBec velká polom, opavská 58, 747 64 velká polom, iČ 003 00 829 • redaKČní rada: pavlína muČková, ludmila BuBeníková • zodPovědný redaKtor: Jaroslav spišák • GraficKá úPrava: rené paJurek • tisK: tiskárna v duBí s.r.o. • své PřísPěvKy Posílejte na: starosta@velkapolom.cz
sídlo a iČ vydavatele:
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Jak jsme hospodařili
Třída

Schválený
rozpočet
v tis. Kč

Rozpočet
po změnách
v tis. Kč

Skutečné
plnění rozpočtu v tis. Kč

Plnění v %
(změna- skuteč.)

16 122,00
7 590,32
0
3 490,00

16 005,53
7 945,09
20
4 750,35

15 807,49
7 491,54
20
4 706,26

98,76%
94,29%
100,00%
99,07%

0

0

0

0,00%

27 202,32

28 720,97

28 025,29

97,58%

20 522,70
4 973,62

22 226,66
5 004,59

20 961,98
4 228,48

94,31%
84,49%

PŘÍJMY
třída I. daňové
třída II. nedaňové
třída III. kapitálové
třída IV. dotace
třída VIII.
financování
Celkem příjmy
VÝDAJE
třída V. běžné
třída VI. kapitálové
třída VIII.
financování
Celkem výdaje

1 706,00

1 489,72

1 489,72

100,00%

27 202,32

28 720,97

26 680,18

92,89%

POPLATEK ZA POPELNICE
Výsledek hospodaření dle rozpočtu

Poplatek za systém odpadů
v roce 2013 je stanoven ve
výši 492 Kč. Poplatníkem
je nově nejen osoba s trvalým
pobytem na území obce, ale
také fyzická osoba:

- 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).

1 345,11

Splatnost poplatku je stanovena do 31.
července 2013. Poplatky lze hradit hotově
do pokladny obce na Obecním úřadě ve
Velké Polomi nebo bankovním převodem na
účet obce vedený u Komerční banky, a.s.
v Opavě, číslo účtu 4022821/0100, variabilní
symbol 03722+pětimístné číslo složené
z nul a čísla popisného.
V případě, že poplatek nebude uhrazen
do data splatnosti, stává se nedoplatkem
a bude navýšen o částku uvedenou v čl. 7
obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 (obecně
závaznou vyhlášku lze dohledat na
www.velkapolom.cz – v menu: Dokumenty
obecního úřadu – Vyhlášky a nařízení).
O osvobození na poplatku v rozsahu stanoveném platnou obecně závaznou vyhláškou lze požádat kdykoliv v průběhu roku
(upozorňujeme na skutečnost: pokud
vznikne nárok na osvobození po 31. červenci 2013, bude poplatek vrácen jako přeplatek). Součástí oznámení o nároku na
osvobození nebo úlevu na poplatku musí
být doklady prokazující nárok na osvobození (oznámení lze stáhnout z internetových
stránek obce v sekci Elektronický úřad
(v souladu s Obecně závaznou vyhláškou).

v roce
2012

Rozpočet obce na rok 2012 (bez financování) byl sestaven jako rozpočet schodkový,
kdy vyrovnání schodku tvořily na straně výdajové splátky úvěrů obce (úvěry na akce
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko – výstavba MŠ, rekonstrukce
ZŠ a zázemí pro sportovce, investiční úvěr na
rekonstrukci objektu Pošty). V průběhu roku
2012 byl rozpočet navýšen v části příjmové
a části výdajové o cca 1,5 mil. Kč. Současně
byly prováděny změny uvnitř rozpočtu, a to
přesuny finančních prostředků mezi položkami. Přesuny reagovaly na potřeby a zájmy
obce, např. oprava chodníků, demolice
domu č.p. 18, nástřik vozidla JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce).
Příjmy byly navýšeny především díky získaným dotacím (stavební úpravy objektu
č.p. 498 v podnikatelském areálu Skladů
Velká Polom, vybavení dětského hřiště
u nové mateřské školy, dotace na hospodaření v lesích atp.).
Výdajová část rozpočtu vypovídá o realizovaných akcích, opravách a potřebách
obce, např. první etapa opravy chodníků
v ulici Opavská, odkoupení 1/2 a následná
demolice objektu č.p. 18, nákup nábytku do
KS, stavební úpravy Domu zahrádkářů na
knihovnu, projektová dokumentace na rybník, oprava kanalizace v ulici Pod Mostem,
posílení příspěvku na provoz příspěvkové
organizace, poskytované příspěvky neziskovým občanským sdružením a organizacím, opravy a rekonstrukce obecních
objektů (č.p. 498, 506, 162, 67), vybavení
dětského hřiště, nákup mulčovacího stroje,
a samozřejmě zachycuje také výdaje spojené s chodem obce.
Z rozpočtu (pohled jednoduchého účetnictví) činí hospodářský výsledek + 1,345
mil. Kč, z účetní závěrky (pohled podvojného účetnictví) činí hospodářský výsledek
Gabriela Gleichová,
+ 4,629 mil. Kč.
předsedkyně finančního výboru

NOVÝ DRUH SEPAROVANÉHO SBĚRU
Nově nabízíme možnost odkládat nepotřebné věci – oblečení, domácí a bytový textil,
obuv a nepotřebné hračky do speciálního kontejneru. Kontejner bude „na zkoušku“ přistaven na autobusové stanoviště v ulici 9. května do hnízda pro separovaný sběr. Odvoz
odpadu z tohoto kontejneru bude probíhat jedenkrát týdně.
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Tak jsme
si Vás
užili...
PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA,
THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Otevírání ruční nebo s pohonem na
dálkové ovládání. Typizovaná i na
míru. Standardní barvy i imitace
dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní.
Stavby plotu ze svařovaných pletiv,
svařovaných panelů, pletivové branky
a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáže sleva 30 %
na naše okrasné dřeviny.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky.

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Chovejte KŘEPELKY: Líhně, klece, krmivo.
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
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Děkujeme všem našim příznivcům za
úžasnou návštěvu, rozzářené tváře a smích,
které nás provázely po všechna představení
„Darmošlapek“. Letos jsme vídali domácí
tváře i v okolních obcích, kde se naše komedie setkala také s velkým ohlasem. Plné
sály na nás čekaly v Hrabyni, Krásném Poli
(zde jsme hráli poprvé), Pusté Polomi i Dolní
Lhotě. Hru pro nás našel Petr Rosa, vymyslel scénu a spolu s Jirkou Vrbkou ji také připravili. Naše „rejža“ Eva Válková, která si
s chutí letos zahrála postavu hospodyně Beritolly, si s námi dala tu práci a nepřestala
nás cepovat, dokud jsme role nezvládli
přesně podle jejích představ. A musíte
uznat, že to stálo za to. Těšíme se na Vás zase
příští rok.
za Velkopolomské hvězdy,
Pavlína Mučková

Zahrádkáři
bilancovali

Koncem roku 2012 se sešli, jako
každoročně v tomto čase, zahrádkáři
ZO ČZS Velká Polom na výroční členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý
zahrádkářský rok 2012 a naplánovali
činnost pro rok letošní. Při hodnocení loňské sezóny jsme mohli konstatovat, že po pěstitelské stránce
byl tento rok velice úspěšný. Spokojeni jsme byli hlavně s úrodou jádrového ovoce. Urodilo se dost jablek,
kterých v předchozím roce bylo na
stromech velmi málo, ale bohatá
byla také úroda švestek a zeleniny.
Neúroda byla jen u teplomilných
peckovin a třešní, kterým květnové
přímrazky spálily květy.
Po roční odmlce uspořádali zahrádkáři
v Kulturním středisku obce Velká Polom výstavu ovoce a zeleniny. Bylo vystaveno celkem 195 vzorků nejrůznějších druhů ovoce,
zeleniny a bylin. V expozici ovoce vynikala
kolekce krásně vybarvených odrůd jablek od
pana Jiřího Vandlíčka. Z vystavované zeleniny budily nejvíce pozornosti různobarevné
druhy paprik od pěstitele Václava Kusyna.
Největším a nejtěžším výpěstkem na výstavě
byla tykev Goliáš od pana Jaroslava Bubeníka. Do výstavní místnosti ji museli přinést
dva dospělí muži. Pan Ladislav Bojnanský vystavoval jedinečnou kolekci bonsají a kamenů zasazených do dřeva. Výstavní
místnost byla vhodně a vkusně doplněna

rozmanitými výtvarnými pracemi dětí z mateřské školy. Zajímavým přínosem výstavy
byl také včelařský koutek nainstalovaný
panem Svatoplukem Bartošem. Součástí výstavy byly i expozice zpracování obilí ve
mlýně na mouku a technologie výroby řepného cukru. Výstavu navštívili nejen místní
občané, ale také děti z mateřské školy a žáci
základní školy. Účastníci výstavy tak měli
možnost blíže poznat, co všechno se může
urodit na zahrádkách ve Velké Polomi,
z čeho se peče chléb, kde žijí včely nebo čím
si ráno sladit čaj. Možná, že v některých malých návštěvnících tato poznání probudí
v budoucnu zájem o zahrádkářství. Mladá
generace zahrádkářů je zapotřebí, protože
průměrný věk členů ZO ČZS se už přehoupl
přes 65 let!

Již desítky let naši zahrádkáři zajišťují
nejen pro naše občany, ale také občany
okolních obcí zpracování ovoce na mošt.
Letos zpracovali téměř čtyři tuny ovoce. Poděkování za tuto záslužnou činnost patří
panu Svatoslavovi Juříčkovi, který tuto náročnou práci vykonával. Pro moštování ale
musíme letos najít nové prostory. Máte-li nějaký tip, sdělte nám jej prosím prostřednictvím kontaktní skříňky v prodejně Tuty Velká
Polom.
V začínající sezóně 2013 budeme pokračovat ve stejné činnosti. Už teď se všichni nedočkavě těšíme na první sklizeň ovoce,
zeleniny a narůstající kouzlo našeho kousku
přírody.
Antonín Köhler,
předseda ZO ČZS Velká Polom
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Nová tradice
je na světě

Taneční ve
Velké Polomi

Před několika týdny slavnostní
fanfára zakončila v polomské sokolovně již třetí taneční kurz pro
partnerské dvojice a manželské
páry. Pondělní večery naplněné
veselím, dobrou náladou, ale i tvrdou prací a potem přinesly důkazy, že když chceme, dokážeme
svá těla a pohyby zkultivovat tak,
že okolí při pohledu na nás žasne.
A vůbec přitom nezáleží na věku.

Osmnáct tanečních párů, mezi
nimiž se sešly
mnohdy celé rodinné klany, se nechalo po deset
večerů odborně
vést a učit Liduškou Budíkovou a
Jardou Kolínským,
dlouholetými učiteli tance a společenské výchovy a skutečnými odborníky
v dané oblasti. Za doprovodu živé hudby
si taneční dvojice dále zdokonalovaly již
známé kreace a pilovaly figury, jimiž by
při společenských akcích, na plesech i o
dovolené v zahraničí ohromovaly diváky.
A protože tradice, která již tímto způsobem v Polomi vznikla, se má udržovat a
dále rozvíjet, sál naší sokolovny se od
pondělí 16. září 2013 stane opět arénou, do které můžete pravidelně i VY –
zájemci o tanec – vstupovat a rvát se s
kroky a kreacemi až do svého konečného
vítězství.
Taneční kurzy budou opět probíhat
po jedenáct pondělních večerů.
V 17.30 hodin budou začínat lekce
pro začínající taneční dvojice. Pokročilí a ti, kdo již absolvovali předchozí kurzy, se budou scházet v
pondělky v 19.30 hodin. Samozřejmostí je také živá hudba, kterou
jsou taneční večery doprovázeny.
Zájemci o tanec si mohou všechny podrobnosti přečíst na webových stránkách
www. tanecnikurzyostrava.cz, kde je
jim též k dispozici elektronická přihláška.
-KAL-
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Noc v knihovně
V pátek 19. dubna se děti z 2. A sešly
v místní knihovně, aby zde strávily společný
večer a „Noc s Andersenem“ mezi knížkami.
Děti už měly loňskou zkušenost s nocováním ve škole a možná i proto se na tu letošní
hodně těšily. Hned po přivítání s paní knihovnicí Maruškou Hablawetzovou jsme se
pustili do skupinkových aktivit. Děti řešily
pohádkové kvízy, hádanky, doplňovačky
a také si hodně prohlížely a četly knížky. Jako
odměnu všichni vyhráli krásné knihy
pro celou třídu a mnoho drobných dárečků.
Před večeří jsme si udělali krátkou procházku pro lepší spaní a pak už jsme nachys-

tali pelíšky mezi policemi s knihami, což
mělo zvláštní kouzlo. My dospělí jsme
četli při baterce pohádky, dokud všichni neusnuli. V sobotu ráno po snídani následovaly
další zajímavé hry a nakonec děti dostaly pamětní záložku do knihy jako památku na
tuto noc.
Velký dík patří paní knihovnici Marušce
Hablawetzové za pomoc a přípravu této
pěkné akce. Díky, že jsme mohli přespat
v knihovně. Naše poděkování patří také maminkám za sladké občerstvení pro děti.
Denisa Thiemelová, učitelka 2. A

Nová mapa pro školní
sportovní pohár

Školní sportovní pohár (ŠSP) pokračoval
pátou soutěží – míčovým vícebojem (střelba
basketbalovým, florbalovým a tenisovým
míčem). Soutěže se zúčastnilo celkem dvacet sedm dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci
Jan Thiemel
Mladší žákyně
Kateřina Laryšová
Starší žáci
Lukáš Kubín
Starší žákyně Kateřina Beinhauerová
Příští soutěží ŠSP bude orientační běh,
který se uskuteční na nově připravované
mapě. Ta bude zahrnovat prostor lesa mezi
Horní Lhotou a Velkou Polomí až po základní
školu. Na této mapě proběhne i krajské finále
základních škol v orientačním běhu. O průběhu
a výsledcích jednotlivých soutěží celoročního
školního sportovního poháru průběžně informujeme na webových stránkách školy.

Zápis do prvních tříd
Mgr. Jan Šrajer, učitel, organizátor poháru

Dne 12. února 2013 proběhl v naší škole
zápis dětí do první třídy. Školáci spolu se
svými učitelkami vyzdobili třídy a na budoucí
prvňáčky čekaly zajímavé úkoly, při kterých
mohli dokázat, co vše již umí. Vzhledem k velkému počtu předškoláků se příchozím rodičům a jejich dětem věnovali všichni učitelé 1.
stupně naší základní školy. Budoucí žáčci
předvedli svoji slovní zásobu, vyjadřovací
schopnosti a znalosti přiměřené věku, zrakové a sluchové vnímání, při stříhání tvarů
jemnou motoriku a během celého zápisu
také schopnost soustředění.
Za svou šikovnost a odvahu byli naši budoucí prvňáčci odměněni malým dárkem.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům
úspěšné vykročení do školního roku
2013/2014. Těšíme se na Vás v září.
Kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ

B IOlOgICKá

OlyMPIáDA

Tématem letošního ročníku biologické olympiády (BiO) byly ekosystémy rybníků. Od října probíhala studijní část a v únoru se žáci utkali ve školním kole. Soutěžili ve vědomostním testu, poznávání druhů
rostlin a živočichů. V laboratorním úkolu prokazovali, jak umí pracovat
s mikroskopem a vyvozovat z pozorování správné závěry. V kategorii
D soutěžilo patnáct žáků 6. a 7. ročníku a v kategorii C dvanáct žáků
8. a 9. ročníku. Do okresních kol postoupili jen ti nejlepší – Vít Hrubý a
Aleš Havrlant, oba ze 7. B, Barbora Hošková z 9. B, Renáta Beinhauerová z 9. A a Anna Hablawetzová z 8. A. V období mezi školním a okresním kolem museli postupující žáci písemně vypracovat vstupní úkol
na zvolené téma. Tento úkol byl součástí soutěžního bodování.
Okresní kola proběhla v březnu a dubnu ve Stanici přírodovědců
v Ostravě-Porubě. Všichni naši žáci byli úspěšnými řešiteli. Také jejich
vstupní úkoly patřily k nejlepším. V kategorii D obsadil Vít Hrubý 7.
místo (získal 70 bodů ze114) a Aleš Havrlant 16. místo (58 bodů ze
114). V kategorii C zvítězila Barbora Hošková (101 bodů ze 113), Renáta Beinhauerová byla pátá (90 bodů ze 113) a Anna Hablawetzová
devátá (78 bodů ze 113). Barbora Hošková bude již čtvrtým rokem
reprezentovat naši školu v krajském kole BiO, které proběhne
v květnu. Všem soutěžícím blahopřejeme a Báře přejeme v krajském
Mgr. Jarmila Krejčí, učitelka biologie
kole hodně úspěchů.

RECYKLOHRANÍ

Už třetím rokem se naše škola účastní školního recyklačního programu Recyklohraní. Naši žáci se do programu zapojili především
tím, že odevzdávají použité baterie a drobné vysloužilé elektrozařízení. V tomto školním roce zatím odevzdali přes 130 kg baterií, 13
kg drobného elektra a v rámci soutěže "Věnuj mobil" to bylo 35 ks
mobilů. Mezi nejpilnější patří mladší děti z prvních a druhých tříd,
dále pak Radek Pytel ze 6. třídy, který nasbíral baterií nejvíce. Všichni
žáci budou na konci školního roku odměněni cenami věnovanými
organizátory projektu.
Děkuji všem dětem a také rodičům, kteří své děti podporují a vychovávají je tak k zodpovědnému třídění odpadů.
Do 20. května se mohli žáci i učitelé zapojit do výtvarné soutěže
na téma Recyklované pohádky. Vítězné obrázky s tématem recyklace doplní příběhy známých osobností. Výsledky soutěže a ocenění (např. vstupenky na muzikál) budou zveřejněny na
www.recyklovanepohadky.cz, kde bylo možné práce přihlašovat.
Denisa Thiemelová , učitelka I. stupně
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P ROJEKTOVé

DNy VE šKOlE

Děti z 1. stupně ZŠ se koncem měsíce dubna zúčastnily čtyřdenního projektu „dopravní výchova“. Pracovaly jednotlivě i ve skupinách,
vypracovávaly pracovní listy, vyráběly značky, seznámily se s částmi
jízdního kola, hrály dopravní hry a kreslily pro výtvarnou soutěž. Dozvěděly se tak informace o značkách, dopravě i bezpečnosti na silnici.
Některé třídy si získané zkušenosti vyzkoušely na „opravdovém“
dopravním hřišti. Jiní žáci zúročili své znalosti a překonávali své možnosti jízdou zručnosti na kole na parkovišti u školy. Zde nám také pomohli příslušníci Policie ČR, obvodního oddělení Velká Polom, za což
jim děkujeme. Všichni žáci pak byli za své výkony odměněni.
Jedním z úkolů bylo také počítání průjezdu aut naší obcí v obou
směrech v časovém intervalu 10 minut v dopoledních hodinách. Získané počty žáci dále využili v matematice i dalších předmětech.
A jaká tedy byla „průjezdnost naší obcí“ dne 24. 4. 2013?
Směr
jízdy

Druh
vozidla

ČAS
8:30 - 8:40 10:00 - 10:10

Opava Ostrava

Osobní
Nákladní
Motocykly

120
20
0

78
34
0

72
12
0

68
8
1

Ostrava Opava

Osobní
Nákladní
Motocykly

110
15
0

75
23
0

68
36
1

45
34
4

F OTBAlOVý TURNAJ
M C D ONAlD ’ S C UP
Letošního ročníku celostátního fotbalového turnaje žáků základních škol se zúčastnili naši žáci 5. třídy. V obvodním kole této
soutěže, kterého se zúčastnilo osm týmů, obsadili krásné 2. místo
a postoupili tak do okresního kola. Tady již boje byly náročnější, ale
skvělým týmovým výkonem si dokázali vybojovat bronzové medaile. V našem týmu hráli: Jan Stadtherr, Matěj Kaspřík, Jan Filipčík,
Vojtěch Slivka, Lukáš Tománek, Jan Tománek, Lucie Výtisková, Petr
Staněk, Michal Štverka a pomohly nám také děti 3. třídy Tadeáš Znašik, Marek Strnad a Matyáš Bitta. Za reprezentaci naší školy jim děkujeme.
Mgr. Anna Hrubá

Pozvánka na příměstský tábor
Vážení sportovní příznivci, vážení rodiče!
Školní sportovní klub Ostrava pořádá
ve spolupráci s naší ZŠ a MŠ Velká Polom
sportovně zaměřený příměstský tábor Ostraváčku
určený pro děti od 1. do 5. třídy.

19. 8. – 23. 8. 2013 (8:00 – 16:00 hodin)
cena: 1200 Kč/dítě
Projektové dny se vydařily, děti byly spokojené a obohacené o spoustu nových informací, které jim pomohou k tomu, aby z nich jednou
byli nejenom chodci a cyklisté, ale i bezpeční řidiči.
Mgr. Dagmar Hamáčková, učitelka I.stupně

T ěšÍME

SE DO

P OlSKA

Naše škola získala finanční grant na Mezinárodní partnerský projekt COMENIUS a stala se garantem tohoto dvouletého projektu. Základním cílem je setkávání s dětmi a učiteli z partnerských škol,
vzájemná konfrontace a možnost komunikace v cizích jazycích a poznání života, kultury a zvyků v cizích zemích.
Naše škola hostila v říjnu žáky a učitele ze Slovenska, Polska a Lotyšska. Nabídli jsme jim bohatý turistický a kulturní program v oblasti Jeseníků. Hosté i naši žáci byli velice spokojeni.
V další etapě se hostiteli stává Gimnazjum w Chwiramie v Polsku,
kam se vydáme koncem června. Naši školu bude reprezentovat deset
dětí. Program bude tentokrát zaměřen více na sportovní aktivity. Budeme ubytováni ve sportovním centru polských olympioniků, děti si
budou moci vyzkoušet veslování, lanové dráhy a další sporty. Velkým
lákadlem bude jistě i výlet na mořské pobřeží. Doufám, že se děti
opět brzy skamarádí a odvezou si domů spoustu zážitků.
Mgr. Jitka Švidrnochová, učitelka
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informace: www.sskostrava.cz
e-mail: drabinovar@gmail.com, tel.: 739 904 205
Tábor bude otevřen pro nejméně 16 účastníků.
Mgr. Viktor Zedek, učitel

B IOlOgICKá

OlyMPIáDA POHlEDEM ÚSPěšNé ŘEšITElKy

Není to tak jednoduché...
Už odmala chovám k přírodě
kladný vztah. Abych se naučila více
než jen to malinko na prvním stupni
Zš, začala jsem se v 6. třídě zajímat
o Biologickou olympiádu. S nadšením jsem se spolu se spolužačkou
Renatou Beinhauerovou začala připravovat na jednotlivá kola. I když
se témata olympiády každoročně
mění, naše nadšení přetrvává. Celá
soutěž je sice hodně náročná, ale
o to raději vidím výsledky své práce
v okresních a krajských kolech.

Celá soutěž mě obohacuje. Nejlepší pocit
mívám, když si všechno, co se učím, dávám
do souvislostí. Kolik živočichů u nás je na pokraji vyhynutí, protože máme znečištěné
ovzduší a ničíme krajinu? Mnoho. O to více si
pak cením toho, když jdu na výlet kousek
za Polom, otevřu oči a vidím tu krásu naší
přírody. Je škoda, že v dnešní době se často
nedokážeme zastavit a vychutnat si krásu
prostého okamžiku. Právě k tomuto poznání
mi pomohla Biologická olympiáda.
A jak to celé tedy probíhá? V kategoriích
základních škol (D – 6., 7. třídy, C – 8., 9. třídy)

N AšI

probíhají pouze školní, okresní a krajská
kola, každé z nich se pak skládá ze dvou základních částí – teoretické a praktické. Teoretická část je tvořena vědomostním testem,
který prověří naše nabyté znalosti. Praktická
část se ještě dělí na takzvanou poznávačku
a laboratorní úkol. Poznávačka je má oblíbená část. Zde hraje roli především bystré
oko, dobrá paměť a smysl pro detail. Poznávají se zde předložené organismy. Poslední
částí je laboratorní úkol, kde se nejčastěji
pracuje s mikroskopem či lupou, někdy pracujeme s kyselinou apod. Při vytváření nákresů rozhoduje pevná ruka a opět smysl
pro detail. Tyto tři části (test, poznávačka a
laboratorní úkol) jsou součástí každého kola.
A protože výjimka potvrzuje pravidlo, je
v okresním kole ještě další hodnocená část.
Pokud postupuji ze školního do okresního
kola, musím vypracovat vstupní úkol, což je
taková menší seminární práce na předem určené téma. Každý dokument se hodnotí
body, které pak mohou rozhodnout o vítězi
okresního kola (a tedy i postupu do kola krajského). Vypracovávání vstupního úkolu,
pokud má být úkol kvalitní, není jen tak. Zabere mnoho času, který bych mohla věnovat

teoretické přípravě na vlastní soutěž. Pokud
si ale soutěžící dá práci a tento dokument je
kvalitní, výsledek stojí za to. Právě vypracovávání těchto úkolů mi přináší a doufám, že
bude přinášet i nadále, velkou radost a prohlubuje můj vztah k naší přírodě.
Letošní ročník je zaměřen na rybníky,
a proto jsem vypracovala vstupní úkol s názvem Rybníky v okolí Velké Polomi, což bylo
nesnadné téma. Protože jsem potřebovala
informace, které jsem neznala, chtěla bych
poděkovat lidem, kteří mi je poskytli. Prvním
z nich je pan Ing. Tomáš Lazecký, díky kterému jsem byla schopna popsat rekonstrukci rybníka u Tvrze. Další, komu bych
chtěla poděkovat, jsou manželé Juchelkovi,
kteří mi taktéž poskytli pár užitečných informací o našich zajímavých rybnících. Také Základní škole Velká Polom děkuji za zapůjčení
materiálů týkajících se Velké Polomi.
Především bych chtěla poděkovat té nejdůležitější osobě, paní Mgr. Jarmile Krejčí,
která mě po celé čtyři roky provázela a naváděla správným směrem při studiu.
Všem výše zmíněným mnohokrát děkuji
za pomoc a podporu.
Barbora Hošková, žákyně 9. ročníku

ÚSPěšNÍ

ZPěVáCI
Tak jako každým rokem
i letos se naši žáci zúčastnili soutěže ve zpěvu lidových písní Zpěváček.
Te n t o k r á t
naši školu rep re ze n t ov a l i
v
okresním
kole dva žáci –
Lenka Černínová ze 7. třídy a Michal Škrobánek z 9. třídy. Oba podali skvělé výkony
a Michal se v konkurenci 27 výborných zpěváků umístil na 1. místě. Zajistil si tak možnost zpívat s cimbálovou kapelou Vojtek na
koncertě vítězů a zároveň postup do regionálního kola. To proběhlo 6. března na lidové konzervatoři v Ostravě a zúčastnilo se
jej 72 zpěváků, především členů folklorních
souborů. Michal se umístil na 5. místě a měl
možnost zúčastnit se závěrečného slavnostního koncertu v ZUŠ v Ostravě-Pustkovci. Je to veliký úspěch. Oběma našim
zpěvákům blahopřejeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jitka Švidrnochová,
učitelka hudební výchovy

Historické slavnosti
Možnost seznámit se s dávnou historií našeho území měli žáci 3. A a 5. třídy naší školy,
kteří se zapojili do česko-polského projektu
spolupráce s názvem Doubravka a Miešek –
1 000 let společné historie. Tento projekt
realizovala místní akční skupina Opavsko.
Kněžna Doubravka a kníže Miešek, kteří
uzavřeli v 10. století sňatek, sehráli významnou úlohu v českých i polských dějinách.
Naši žáci se mohli zúčastnit "svatebního průvodu" těchto historických postav.
Během dubna se děti seznamovaly se sty-

lem odívání a způsobem života ve středověku. Vyrobily si kostýmy, ozdoby, dary,
vlajku se znakem naší obce a také připravily
krátký program.
Ve středu 8. května se za krásného počasí
začaly sjíždět k zámku v Hradci nad Moravicí
skupiny dětí, které jejich kostýmy postupně
proměnily v historický středověký průvod.
Naše družina s vlajkonošem vystoupila na
pódium za doprovodu bubeníků a předvedla
krátký dobový tanec. Poté děti představily
svou vesnici a předaly svatební dary. Odpoledne již strávily s rodiči v areálu zámku, kde
byl připraven doprovodný program.
Mgr. Anna Hrubá a Mgr. Zuzana Coufalová
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Pomáháme obci a chceme pomáhat
i jednotlivým občanům
Taky se Vám zdá, že je všechno
ekonomicky náročnější? Zvyšují se
daně, poplatky, ceny potravin, bydlení, služeb … Nenajdeme snad potřebu našeho běžného života, která
by nebyla poznamenána stoupajícími cenami.
Naše obec se snaží nalézat cesty, jak nejlevněji zajistit a obstarat její potřeby a požadavky. V rámci zajišťování celé škály
obecních záležitostí, ať již stavebních prací,

dodávek médií pro obecní budovy a objekty,
telekomunikačních služeb apod. jsme vázáni zákonem o veřejných zakázkách. Tento
zákon umožňuje i využívání tzv. elektronických aukcí a elektronických tržišť. Se spuštěním elektronických aukcí vznikl v naší
zemi nebývalý projekt, do kterého se zapojuje čím dál tím více obcí a měst. Je jím elektronická aukce na plyn a elektřinu pro
jednotlivé domácnosti v rámci celé obce.
Jednou z vlaštovek, která využila této eaukce pro své občany (domácnosti) bylo

město Říčany (více na: www.info.ricany.cz).
Byli bychom rádi, kdyby se naše obec, jako
moderní a pokroková, do tohoto projektu
také zapojila.
Co je podstatou projektu? Domácnosti
jsou k energetickým gigantům ve velmi nevyrovnané pozici. A proto, pokud dáme dohromady dostatečně velkou skupinu
domácností, můžeme nechat jednotlivé dodavatele, aby mezi sebou v rámci elektronické aukce otevřeně soutěžili. Právě
elektronická aukce pomůže stáhnout cenu
na opravdu nejnižší. Rizika jsou velmi nízká:
občané za aukci nic neplatí; v případě, že
aukce přinese vyšší cenu, nemusí být
smlouva s novým dodavatelem uzavřena.
Jak to funguje? V případě, že se nás
v rámci Velké Polomi a okolních obcí „posbírá“ dostatečné množství, přinesou jednotlivé domácnosti kopii smlouvy a kopii
vyúčtování za energii. Budou osloveni jednotliví dodavatelé na trhu a ti budou poté
nabízet své ceny v elektronické aukci. Administrativní servis bude zajišťovat společnost, která s nabídkou této služby pro obec
přišla. Více informací naleznete na webech:
www.velkapolom.cz, www.ecentre.cz,
případně i telefonicky na tel. +420 553 662
632, +420 602 727 356.
Zapojte se! Čím více nás bude, tím větší
máme šanci získat nižší cenu energie.
Pavlína Mučková,
tajemnice obecního úřadu
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Jak na to, chcete-li se
do e-Aukce zapojit?

Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou
společností eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou
stran. Kromě toho občan předá pouze kopii
smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, ovšem včetně všech
případných dodatků, a kopii ročního vyúčtování energií. Nic více není třeba.
Podklady je nutné předávat v tištěné
podobě! Prezentace projektu, kterou
provede zástupce pořadatelské společnosti, proběhne ve středu 5.6.2013 od 18
hodin v Kulturním středisku (velký sál v
1. patře). Sběr podkladů ze strany občanů bude probíhat ve středu 5.6.2013
po prezentaci cca do 20 hodin, dále pak
ve středu 12.6.2013 a 19.6.2013 od 17
hodin do cca 19 hodin.
Ing. Roman Strnad,
zástupce pořadatelské společnosti
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OSTRAVSKá ZIMNÍ LIGA MLáDEŽE V KOPANÉ – mladší žáci

- zakládání okrasných zahrad
- zakládání nových trávníků
- výsadba, ošetřování
a stříhání stromků a keřů
- ošetřování a sečení
travnatých ploch
- mulčování, práce
s okrasným štěrkem

www.udrzbyzahrad.cz

e-mail: udrzbyzahrad@email.cz
Pavlína Fričová tel.608-14 74 78
Tomáš Palička tel.777-11 44 01
Dolní Lhota, Záhumení 324

Cykloservis
Jiří Kopřiva
Pivovarská 165, Velká Polom

• prodej jízdních kol
i elektrokol (možnost
vyzkoušení)
a příslušenství
• stavba a přestavba kol
na zakázku
• opravy všech druhů kol
a ručních vozíků
Otevírací doba:
Po - Pá 16 – 18 hodin,
So 9 – 11 hodin
Kontakt: tel. 728 962 586
email:cykloservis.kopriva@tiscali.cz
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Letos poprvé přišel Městský fotbalový svaz Ostrava s projektem Zimní ligy mládeže. Projekt slouží jako prodloužení podzimní a nádstavba jarní části fotbalové soutěže a k vyplnění
zimní zápasové pauzy u mládežnických družstev. Jedná se o jakýsi turnaj, kdy se mezi sebou
nejprve utkaly týmy dle rozlosování v základní části.
Základní část probíhala během měsíce února ve Sportovní hale ve Varenské ulici v Ostravě. Dle jednotlivých výsledků utkání vznikla tabulka pro nasazení týmů do vyřazovacích
kol druhé části Play-oﬀ.
Druhá část probíhala v březnu a hrálo se venku, na umělé trávě v areálu Sareza OstravaJih v Zábřehu. V základní části se našim klukům dařilo, porazili FC Baník (dívky) 8:3, TJ Dolní
Lhotu 5:3, Unii Hlubina 6:0 a remizovali s TJ Klimkovice 4:4. V základní části obsadili první
místo a byli nasazeni do druhého kola Play-oﬀ. Jako náš soupeř se do druhého kola probojovalo družstvo TJ Sokol Stará Bělá vítězstvím nad TJ Klimkovice 2:1. Bohužel nám pár dní
před tímto zápasem o postup onemocněla skoro polovina hráčů, včetně našeho brankáře,
a tak jsme k utkání odjížděli citelně oslabeni. Poločas jsme ještě se soupeřem stačili držet
krok, ale ve druhém už jsme odpadli a prohráli 0:5. Tímto výsledkem pro nás, bohužel, Zimní
liga skončila. Přestože jsme měli cíle daleko vyšší, musíme se s vyřazením smířit a soustředit se na jarní zápasy naší fotbalové soutěže. Doufám, že nás během jara nepostihne nic podobného a že budou do začátku „ligy“ všichni kluci fit.
Pro nové zájemce (ročník narození 1999-2001) o tento sport: Trénujeme pondělí a středa od
Rostislav Vaněk, trenér
16:30-18:00 hodin, areál TJ Velká Polom.

Jak se daří fotbalovým benjamínkům

Rád bych vás informoval o činnosti fotbalového družstva benjamínků ve Velké Polomi.
V září 2011 jsme zahájili činnost družstva náborem nových členů. Jsem nesmírně rád za
to, že to tehdy nebyl z naší strany pouhý výstřel do tmy, o čemž svědčí počet dětí, které
pod naším vedením již rok a půl pravidelně
sportují. Momentálně čítá naše základna bezmála čtyřicet borců ročníků 2002 až 2007, se
kterými se pravidelně jednou až dvakrát
týdně scházíme, a to buď na hřišti nebo v tělocvičně místní základní školy. Děti jsou rozděleny do dvou týmů. Starší přípravka (ročník
narození 2002 až 2004) a mladší přípravka
(ročník narození 2005 až 2007). Během letošního léta plánujeme rozšířit naši základnu
o třetí družstvo, které by mělo být tvořeno
dětmi narozenými v letech 2008 až 2009.
Kluci a holky starší přípravky se od srpna
minulého roku účastní soutěže Městského
fotbalového svazu vypsané pro ročníky 2002
a mladší. Jelikož tuto soutěž hrajeme převážně s dětmi narozenými v letech 2003
a 2004, odpovídají tomu zatím i naše výsledky. V dětských kategoriích je prostě každý

rok znát a na radost z vítězství v soutěžním
utkání tudíž stále čekáme. Nicméně výkony
dětí mají stoupající tendenci a věřím, že
v jarní části soutěže, řečeno fotbalovou terminologií, se nám nějaký ten bodík urvat podaří. Jarní část soutěže startovala v dubnu.
Budeme rádi, pokud nás přijdete svými „hlasivkami“ podpořit.
Borci mladší přípravky naskočí do své soutěže letos v srpnu. V předešlém období se
obě naše družstva zúčastnila dvou turnajů
a odehrála také několik přátelských utkání. Při
nich si děti dokázaly, že se stejně starými soupeři jsou schopny hrát více než vyrovnanou
partii. Vyzdvihl bych především druhé místo
na kvalitně obsazeném turnaji o pohár Starosty města Hošťálkovic.
Dovolte mi poděkovat trenérům, jmenovitě Romanu Strnadovi, Vítězslavu Rychlému,
Ivanu Otiskovi, Aleši Pončíkovi a Ondřeji Ličkovi, za energii a invenci, kterou dětem věnují
a v neposlední řadě za čas, který si pro děti
při trénincích a zápasech v této hektické
době najdou.
Jaromír Malík, trenér benjamínků

Velkopolomské okruhy

Pořadatelem 13. ročníku silničního cyklistického závodu amatérů Velkopolomské
okruhy, který je zařazen do seriálu Slezského
poháru amatérských cyklistů 2013, je jako každoročně TJ Velká Polom. Silniční cyklistický
závod se bude konat v neděli 16. června 2013.
Závod je vypsán pro šest kategorií mužů
a dvě kategorie žen. Trať vede z Velké Polomi
přes Háj ve Slezsku, Dobroslavice a Plesnou
zpět do Velké Polomi – okruh měří 15,243 km.
Muži A 19 – 29 let (7 okruhů)
Muži B 30 – 39 let (6 okruhů)
Muži C 40 – 49 let (5 okruhů)
Muži M 15 – 18 let (6 okruhů)
Muži D 50 – 59 let (4 okruhy)
Muži E 60 a více let (3 okruhy)
Ženy A 15 – 29 let (3 okruhy)
Ženy B 30 a více let (3 okruhy)
Startovat mohou všichni příchozí (i bez licence) i občané z Velké Polomi zdarma!
Prezentace účastníků bude v neděli 16.
června 2013 od 8:30 do 10:30 hodin v objektu
sokolovny, kde pak proběhne i slavnostní vyhlášení výsledků závodu. Start závodu bude ve
Velké Polomi v ulici U Spořitelny v 11:00 hodin.
Cíl závodu bude opět ve Velké Polomi, a to na
vrcholu ulice Osvoboditelů cca od 13.00 hodin
dle jednotlivých kategorií.
Více o Slezském poháru amatérských cyklistů na www.spac-os.cz. Srdečně zve TJ Velká
Polom. Přijďte povzbudit nejlepší amatérské
cyklisty Slezska a Moravy!
Organizátoři závodu přivítají Vaši pomoc při
organizaci závodů (zajištění křižovatek).
Kontakt: hlavní pořadatel - Jiří Kopřiva, Pivovarská 165, Velká Polom, tel. 728 962 586.
Za TJ Velká Polom, Jiří Kopřiva

LIMUZÍNY CUP

Obec Velká Polom, TJ Velká Polom, hlavní sponzor Limuziny.cz, Profi taxi Ostrava Vás
srdečně zvou na mezinárodní turnaj Limuzíny Cup, který pořádáme v sobotu 1. června
2013 ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom pro kategorii hráčů narozených po 1. 1. 2003.

ZáKLADNÍ INfORMACE:

Hrací doba: 1x 16 min.
Začátek: prezentace: 9:00, výkop: 9:30, předpokládaný konec: 17:00
Počet hráčů: 5 + 1 (střídání hokejové, max.11 hráčů)
Hrát se bude na dvou připravených travnatých hřištích o rozměrech 40x20m.
Brány o velikosti 5x2m.
Potvrzená účast:
TJ Velká Polom, SFC Opava, AP Silesia (PL), TJ Nový Jičín, FKSK Polanka, Sigma Olomouc, MFK Frýdek-Místek, FC Hlučín, SK Hranice, FC Vřesina, ŠSK Bílovec, FK SUNJV Šumperk
Vyhodnocení:
Poháry pro první tři družstva, ceny pro nejlepší hráče (střelec, hráč, brankář), drobné ceny
pro všechna zúčastněná družstva.
Na Vaši účast v hledišti se těší hráči všech týmů,
pořadatelé a trenéři Rostislav Vaněk a Peter Chalachan
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Vesnické sportovní hry dovrší letos plnoletosti
Zase přišla chvíle, kdy mám –
jako vždy vlastní vinou na poslední
chvíli – připravit článek do obecního
Bumerangu s informací o sportovním dění. Najednou mám pocit, že
to, co píšu, dělám odjakživa a v poslední době jaksi automaticky
a stále stejně: výsledky – povzdech
nad nedostatkem sportovních nadšenců – výzva k účasti – poděkování
těm, kteří se zapojili…
Ono není divu, protože když něco trvá
osmnáct let, získá to svůj stereotyp, okouká se
a nezřídka omrzí a zanikne. Navíc, jak je u nás
bohužel zvykem, se najde stále více těch, kteří
raději kritizují, pomlouvají a hledají „mouchy“
na čemkoli, co dělá někdo jiný. Svou angažovaností pak úspěšně vezmou chuť cokoli pro
druhé organizovat a vymýšlet: "Proboha,
přece si někdo nemůže naivně myslet, že to
dělají zdarma a jen proto, že je to baví!!"
S takovou náladou jsem si prošel minulá
čísla Bumerangu a najednou jsem si uvědomil, že přece jen to není nutno vnímat tak
pesimisticky. Žáci naší základní školy se úspěšně zapojují do sportovních aktivit, fotbalový oddíl se stará o dvě mužstva žáků a jako
jedni z mála zatím udrželi dorostenecký tým.
Díky podpoře vedení obce nemusíme jen
závistivě okukovat sportoviště v okolních
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obcích. Člověk je ale tvor věčně nespokojený. Pesimistická nálada mě zvolna opouští
a uvědomuji si, že je lepší se spojit se stejně
smýšlejícími než podlehnout sobecké nepřejícnosti a hloupé závistivosti.
Takže: Jak si vede Velká Polom v soutěži zvané Vesnické sportovní hry v 18.
roce její existence? Po pěti uskutečněných
soutěžích zatím ve vyrovnané tabulce figurujeme na 2. místě. Program letošního ročníku doznal termínových změn a netradičně
se začalo v lednu sálovou kopanou. Po vyrovnaném průběhu obsadilo družstvo složené z aktivních fotbalistů 4. místo.
Stejné umístění jsme zaznamenali v únorových kuželkách, když družstvo ve složení
Jan Peřina (celkově 6. místo), Milan Švidrnoch
(14.), Jana Mikesková (15.) a Josef Sztefek
(19.) dělily dvě shozené kuželky od 2. místa.

Stejně jako na kuželky jsme se poctivě
připravovali na stolní tenis. V konkurenci
hráčů na úrovni krajských soutěží jsme nakonec jako družstvo obsadili 6. místo. Reprezentovali nás Jiří Kursa (4.), Jiří Adamčík
(14.), Kamil Drozdek (24.).
Soutěž badmintonových družstev
v Plesné znamenala pro nás opět 4. místo
(Matěj Kopřiva, Jakub Zděblo, Michal Drozdek, Renáta Drozdková).
Zatím poslední disciplína – přespolní běh
– přinesla letos největší a nečekaný úspěch
v podobě 1. příčky. Družstvo ve složení Jan
Němec ml. (6.), Josef Marek ml. (7.), Adam
Drastich (13.) a Jan Hořák (23.) zaznamenalo
historicky první vítězství v této disciplíně.
Zveme všechny sportovní nadšence
a příznivce k účasti nebo jen příjemně
strávenému dopoledni mezi diváky. Na
programu jsou volejbal 25. května ve Vřesině a nohejbal 22. června v Horní Lhotě.
Na webových stránkách www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovni-hry/2013 najdete
veškeré informace o termínech připravovaných soutěží, reportáže a fotky z již uskutečněných disciplín VSH.
Na závěr stručný přehled výsledků a přání
pěkně prožitých prázdnin.
Za výbor TJ Velká Polom zpracoval
Kamil Drozdek, kamil.drozdek@email.cz

CELKOVĚ
BODY
po 5. soutěžích po 5. soutěžích

kopaná

kuželky

stolní tenis

badminton

přespolní běh

1. Horní Lhota

1.Vřesina

1. Plesná

1. Plesná

1. Velká Polom

1. Vřesina

36

2. Vřesina

2. Krásné Pole

2. Hlubočec

2. Krásné Pole

2. Horní Lhota

2. Velká Polom

36

3. Těškovice

3. Dobroslavice

3. Vřesina

3. Dolní Lhota

3. Pustá Polom

3. Horní Lhota

34

4. Velká Polom

4. Velká Polom

4. Dobroslavice

4. Velká Polom

4. Dolní Lhota

4. Plesná

33

5. Plesná

5. Dolní Lhota

5. Horní Lhota

5. Vřesina

5. Těškovice

5. Krásné Pole

29

6. Pustá Polom

6. Těškovice

6. Velká Polom

6. Horní Lhota

6. Plesná

6. Dolní Lhota

23

7. Krásné Pole

7. Horní Lhota

7. Pustá Polom

7. Dobroslavice

7. Krásné Pole

7. Dobroslavice

23

8. Dobroslavice

8. Hlubočec

8. Krásné Pole

8. Pustá Polom

8. Vřesina

8. Pustá Polom

21

9. Dolní Lhota

9. Plesná

Dolní Lhota

9. Hlubočec

9. Hlubočec

9. Těškovice

19

10. Hlubočec

10. Pustá Polom

Těškovice

Těškovice

10. Dobroslavice

10.Hlubočec
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šachový oddíl TJ Velká Polom
Okresní přebor družstev byl letos velmi vyrovnaný. Dalo by se říci, že téměř
každý oddíl mohl porazit každého, jelikož vzniklo mnoho nečekaných výsledků.
Ani nám se nevyhnulo několik zaváhání. Snad ve všech zápasech jsme měli možnost uhrát lepší výsledek, kdyby se k nám přiklonilo trochu více štěstíčka. To se
nám ovšem letos vyhýbalo, a tak byly naše partie většinou upracované, někdy
i nešťastně prohrané. Hlavně u hráčů na zadních šachovnicích by se letos nějaká
excelentní forma hledala těžce. Podařilo se nám sice jako prvnímu týmu porazit
nejsilnější tým Orel Opava, a tím rozbourat jeho suverenitu. V závěru soutěže se
nám ale bohužel nepodařilo využít další šance na jeho předběhnutí. Celkově jsme
tak stejně jako loni uhráli pěkné druhé místo a věřím, že v příštím roce budeme
opět bojovat o nejvyšší příčky. Na třetím místě skončil tým z Dolního Benešova.
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Datum

Doma
Venku

Družstvo
soupeře

21. 10. 2012
11. 11. 2012
25. 11. 2012
9. 12. 2012
13. 1. 2013
27. 1. 2013
10. 2. 2013
24. 2. 2013
17. 3. 2013
7. 4. 2013
21. 4. 2013

Venku
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma

ŠK U Lípy Malé Hoštice
TJ Ludgeřovice
ŠKTP Hrabyně "B"
ŠK U Freda Darkovičky
TJ Sokol Štěpánkovice
ŠK TJ MSA Dolní Benešov "C"
Orel Opava "C"
TJ Sokol Kobeřice "A"
ŠK Gobe Píšť "A"
TJ Vítkov
Slezan Opava "C"

P OZVáNKA
V ElKá P OlOM
R APID O PEN 2013
NA

šachový oddíl TJ Velká Polom zve
všechny zájemce šachové hry na již
4. ročník stále více oblíbeného šachového turnaje Velká Polom
RAPID OPEN.
Turnaj se uskuteční v sobotu 25. května
2013 od 9 hodin v sále Sokolovny. Každým rokem bývají k vidění velmi zajímavé
partie. Mezi účastníky nechybí začátečníci
ani šachoví mistři a velmistři z blízkého
okolí, ale také z jiných okresů a krajů. Pravidelně asi třetinu účastníků tvoří děti a mládež do 15 let a nechybí v něm ani ženy
a dívky. Všechny tyto kategorie se pak rovněž
snažíme dle výkonnosti samostatně ocenit.
Pro všechny hráče bude připraveno občerstvení a nejlepší hráč naší obce bude odměněn zajímavou cenou.
Hráči se mohou registrovat u Pavla Bymy
(telefonicky: 605 011 678 nebo e-mailem:
PavelByma@seznam.cz) nebo také na internetových stránkách šachového oddílu
http://sachy.tjvelkapolom.cz/open-registrace.php,
kde můžete najít více podrobností o turnaji
a také výsledky z minulých let.
Vítáni jsou hráči i diváci, tak vezměte rodinu, děti a přijďte se podívat.
Pavel Byma, za šachový oddíl TJ Velká Polom

Poř. Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

V

Orel Opava "C"
8
TJ Velká Polom
7
ŠK TJ MSA Dolní Benešov "C" 7
ŠK U Freda Darkovičky 5
Slezan Opava "C"
6
TJ Vítkov
5
TJ Ludgeřovice
5
ŠK Gobe Píšť "A"
3
ŠK U Lípy Malé Hoštice 3
TJ Sokol Štěpánkovice 2
TJ Sokol Kobeřice "A" 2
ŠKTP Hrabyně "B"
1

R

P Body Skóre Partie

1 2
1 3
1 3
5 1
2 3
3 3
2 4
4 4
3 5
2 7
0 9
0 10

25
22
22
20
20
18
17
13
12
8
6
3

54.0
52.0
48.5
49.5
44.5
50.0
46.0
40.0
42.0
37.5
31.0
33.0

41
38
30
38
25
36
28
22
23
19
19
22

Výsledek
3½ : 4½
2:06
5:03
4½ : 3½
6½ : 1½
4½ : 3½
4½ : 3½
2:06
4:04
3:05
3½ : 4½

Pavel Byma, za šachový oddíl TJ Velká Polom

STEEL PARTNER CUP

2. ročník turnaje mladších žáků v minikopané

V průběhu zimní přípravy na jarní
část fotbalové sezóny se družstvo
mladších žáků zúčastnilo několika turnajů. Jedním z nich byl i turnaj STEEl
PARTNER CUP, který se uskutečnil
v neděli 27. ledna 2013 v Hlučíně.
Oproti prvnímu ročníku, který se konal
v nafukovací hale s umělou trávou, se druhý
ročník uskutečnil na palubovce Sportovní
haly. Hezké sportovní zázemí, tribuna pro diváky, dokonce nám byla k dispozici i časomíra a příjemný koutek s občerstvením nejen
samotným hráčům, ale i jejich doprovodu.
Turnaje se kromě našeho družstva dále zúčastnili fotbalisté SC Pustá Polom, TJ Háj ve
Slezsku a FC Kravaře. Hrálo se systémem
každý s každým, s pěti hráči v poli + brankář.
V prvním utkání jsme porazili Pustou
Polom 4:0. V dalším nervy drásajícím zápase
a po dramatické přestřelce v jeho závěru
naši těsně vyhráli 3:2 s Hájem ve Slezsku
a čekal nás poslední souboj o celkové prvenství v turnaji s týmem FC Kravaře. Soupeř
v prvním zápase pouze remizoval, proto
nám stačilo uhrát remízu. Bohužel jsme inkasovali branku a přes veškerou snahu se
nám nepodařilo vyrovnat. V těsném závěru
utkání nám soupeř vstřelil ještě druhý gól
a vyhrál 2:0.

Vítězem druhého ročníku STEEL PARTNER CUP se tak stali fotbalisté FC Kravaře,
naši obsadili stejně jako loni druhé místo,
třetí skončili borci z Háje ve Slezsku a čtvrtá
příčka zbyla pro Pustou Polom. Všechny zúčastněné oddíly získaly poháry a diplomy
dle umístění, vítěz navíc medaile za 1. místo.
Dále byly uděleny i ceny pro jednotlivce.
Nejlepším brankářem byl po zásluze vyhlášen Jan Thiemel a nejlepším střelcem Jan
Stadtherr, oba hráči našeho týmu.
Děkujeme firmě STEEL PARTNER za zorganizování této hezké akce a těšíme se na
další ročník. Věřím, že se turnaj všem líbil
a snad se nám podaří příští ročník konečně
vyhrát.
Rostislav Vaněk, trenér mladších žáků
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Obec Velká Polom a Live Music Agency Vás zvou na oslavy

725 lET ZAlOžENÍ OBCE
VElKá POlOM

VE DNECH

10. A 11. SRPNA 2013 V AREálU U MOTORESTU

SOBOTA 10. srpna 2013
12.45
13.00
13.30
14.30
15.45
16.15
17.10
18.00
18.20
18.40
19.00
20.00
20.30
22.00
23.00

- Pochod historických hudebníků
- Slavnostní zahájení
- Středověká historická hudba
- Pavel Dobeš – koncert
- Čaroděj a alchymista
- Balónkový klaun
- Posel míru – historické divadlo
- Středověká drezura koně
- Rytířský turnaj
- Pojízdná katovna – představení
- Cimbálová hudba z Dlhé nad Oravou
- Středověká hudební skupina
- READY KIRKEN – koncert
- Karneval – hudební skupina VIZE
- Fireshow

PROGRAM
NEDĚLE 11. srpna 2013
13.00
13.15
14.15
15.00
16.30
17.00

- Zahájení druhého dne oslav
- Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Velká Polom
- Ukázky sokolnictví
- Historická skupina Warriors
- Michael Jackson Imitátor
- Vystoupení místních kapel

Doprovodný program:
Historický jarmark, ukázky řemesel, fakír, dobový kolotoč, obří šachy, skákací hrad, žongléři,
ukázky zbraní, vyhlídkové lety vrtulníkem, focení v dobových kostýmech a s dravci, historická
střelnice, flašinetář, klaun.

Program slovem uvádí Rozálka Pokorná z rádia ČAS a DJ Pavel Šindlář.
Bohaté občerstvení zajištěno. Akce se uskuteční za každého počasí.

VSTuP ZDARMA
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