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NÁŠ
Vážení a milí
občané,
dovolte, abych Vás
všechny pozdravila za
celé zvolené zastupitelstvo na začátku nového volebního období.
Komunální volby u nás
proběhly v klidu, na
rozdíl od jiných, především větších obcí či
měst, a nejen já jsem za to vděčná.
Přestože od voleb uplynulo již dost vody,
považuji za vhodné a seriózní se k nim ještě
i na těchto stránkách vrátit. Sluší se poděkovat všem, kdo přišli volit, za to, že nám dali
hlas a svěřili nám tak naši obec na starost
na další čtyři nadcházející roky. I za skutečnost, jak jsem se zmínila výše, že jsme nemuseli snášet nějakou nepřátelskou
kampaň. Zopakuji to, co jsem v úvodním
projevu řekla mimo jiné na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce: „Máme za sebou
hodně zkušeností a prověřeny jsou i naše
schopnosti. Chci Vám všem dnes slíbit, že
nepolevíme v úsilí o zvelebování naší krásné
obce a budeme se vší silou snažit realizovat i další připravené projekty, ať už je to
oprava tělocvičny v ZŠ, úprava návsi, rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí Policie, nebo
řešení čištění odpadních vod a spousta dalších potřebných věcí“.
Přestože na webových stránkách obce
jsou jména nových zastupitelů uvedena, dovolím si je vyjmenovat i zde, a to včetně
funkcí, do kterých byli zvoleni – třeba pro ty,
kdo s internetem nepracují.
Ing. Ludmila Bubeníková – starostka obce,
Ing. Emil Chudoba – místostarosta obce,
Tomáš Martiník – člen rady obce, Ing. Gab-

riela Gleichová – čle nka rady ob ce, předsedkyně finan čního výb oru, In g. Kateřina
Honajzrová – členka rady obce, Radim Jureček – předseda kontrolního výb oru, Bc.
Radim Kozelský – člen finančního výb oru,
Lumír Vašek – člen kontrolního výboru, Mgr.
Zuzana Coufalová, Emil Ludvík, Daniel Kozelský, Ing. Radim Holeček, Věra Fialová,
Karel Hamalčík, Ing. Jan Kordas.
Věřím, že budeme kolektiv přátelský, jehož
společným cílem bude zájem o rozvoj naší
obce, zlepšování mezilidských vztahů a vzájemné komunikace, o pestré kulturní a společenské dění. Tedy o vše, k čemu jsme se
zavázali a co patří také ke každodenním
starostem a radostem běžného života.
A nyní k těm starostem: možná jste zaregistrovali, že jsme se ještě před zimou
pustili do opravy (předláždění) chodníku

kolem Bistra Marta, a to nejen z estetických
důvodů (dlažba byla částečně rozpraskaná,
obruby otlučeny), ale i z důvodů praktických:
v chodníku se nachází vodoměrná šachtice
soukromého vlastníka, která byla ve velmi
špatném stavu a vyžadovala celkovou
opravu a zpevnění. Majitel ji z bezpečnostních důvodů provizorně překryl dřevěnou
paletou, což by však znemožňovalo zimní
údržbu chodníku. Také předpokládáme, že
zvýšená obruba zamezí najíždění automobilů na chodník. Jde o přestupek, který budeme hlásit a dávat k řešení policii.
Chodníky jsou určeny pro chodce a jejich bezpečnost! Navíc tak dochází i k poškozování či ničení našeho majetku.
O dalších aktivitách, do kterých se pustíme,
rozhodlo zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání. Pokračování na str. 2

POMOZTE NÁM TVOŘIT ROZVOJOVÝ PROGRAM
Vážení občané,
dovolujeme si Vás požádat o součinnost při tvorbě Akčního plánu projektů nebo
také říkáme Rozvojového programu obce. Máme před sebou nové volební období,
nové plánovací období dotačních příležitostí z EU, nově zvolené zastupitelstvo, přibylo také hodně nových občanů. Je to ideální příležitost Vás všechny oslovit a požádat o Vaše názory.
Dotazník jsme zařadili jako poslední list našeho Bumerangu, abyste jej mohli
vyplnit a poslat na OÚ, nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu na obecní úřad.
Můžete využít i jeho verzi na webových stránkách obce, nebo jej vyplněný naskenovat a zaslat mailem na adresu sekretariat@velkapolom.cz, a to nejpozději do
15. ledna 2015. Dotazník můžete odeslat anonymně nebo adresně. Z dotazníků,
u kterých bude znám odesílatel, vylosujeme na zasedání rady obce tři odesílatele,
kteří budou za svou snahu odměněni drobným dárkem. Podotýkám, že můžete zakřížkovat i více odpovědí, se kterými se ztotožníte.
Věříme, že Vám záleží, v jakém prostředí žijete, sledujete rozvoj obce a máte i své
vlastní návrhy na vylepšení některých oblastí. Prosíme, udělejte si čas a pošlete
nám své názory. Vyhodnotíme je a vytvoříme tzv. zásobník projektů, které se budeme
Děkujeme.
snažit postupně realizovat.

Žít bez cílů je jako jít na výlet
a nevědět kam.
Napoleon Hill
Každou vteřinou nám
začíná nový život.
Jděte mu radostně vstříc.
Hezké Vánoce a šťastný nový rok přeje
Ludmila Bubeníková,
starostka obce

Pokračování ze str.1
V jeho programu byly mimo jiné i plán investic
a větších oprav a samozřejmě i rozpočet na
příští rok. Protože je zastupitelstvo z větší části
zvoleno z lidí, kteří pracovali i v minulém volebním období, je logické, že to budou věci,
na které jsme se již připravovali, máme vypracovanou projektovou dokumentaci a rozpočet, je vydáno stavební povolení, takže musí
následovat vyhlášení veřejné zakázky, soutěž, uzavření smlouvy o dílo a následná realizace. A k tomu množství oprav různého

druhu a řešení jako každý rok mnohých i neočekávaných záležitostí. Všechny tyto věci
byly uvedeny ve volebních programech kandidujících subjektů, takže s nimi všichni počítáme. Samozřejmě limitováni jsme finančními
možnostmi, příp. dotačními možnostmi. Ty
však jsou zatím ne zcela vyjasněné. Začíná
nové plánovací období, je navrženo mnoho
změn oproti období minulému a z informací,
které zatím máme, jednoznačně vyplývá, že
možností pro malé obce bude mnohem méně
než minule. I s touto skutečností se budeme

muset vyrovnat.
A jsem moc ráda, že jsme možnosti minulého
plánovacího období využili v míře vrchovaté.
Vážení občané, blíží se doba Vánoc, čas
pro odpočinek, klid a rozjímání. Přeji Vám za
sebe i za všechny naše zastupitele klidné
a spokojené svátky, strávené mezi těmi,
které máte rádi a s nimiž je Vám dobře.
A v roce příštím ať Vás nepotká nic,
s čím byste si nevěděli rady. Hodně štěstí,
síly a pozitivního myšlení!
Ludmila Bubeníková

Vývoj počtu obyvatel obce Velká Polom v roce 2014
K 30. 11. 2014 bylo ve Velké Polomi přihlášeno
k trvalému pobytu 2 031 občanů ČR.
Ke konci měsíce listopadu 2014 evidujeme v naší obci
šestnáct narozených miminek, přistěhovalo se dvaatřicet a odstěhovalo třiadvacet obyvatel. Bohužel jsme se
navždy rozloučili se sedmnácti spoluobčany. V roce
2014 se deset občanů dožilo osmdesáti let, sedm občanů osmdesáti pěti let a jeden občan devadesáti let.
Mezi nejvýznamnější životní jubilea patří 100. narozeniny paní Otilie Paláčkové, která je oslavila konce m měsíce října. Ke gratulantům se, krom ě
ro dinných příslušníků, připojili také zástupci Obce
Velká Polom a Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava. V přátelské atmosféře jsme mohli prožít p ár společných chvil a po přát paní Paláčkové
hlavně zdraví do dalších let.
Pevné zdraví, štěstí a spokojenost do roku 2015 přejeme všem občanům obce Velká Polom.
Lucie Divišová

Vyberte si opět dodavatele energie
Vážení spoluobčané, je to již více než rok, kdy se mnoho z Vás rozhodlo
vybrat dodavatele elektrické energie a plynu pro jednotlivé domácnosti pomocí elektronické aukce. Po obdržení vyúčtování a podle Vašich ohlasů jsme
si ověřili, že tento způsob výběru dodavatele přinesl občanům výrazné úspory
a zjednodušení často nejasných smluvních vztahů. Potvrzuje to i fakt, že
k dnešnímu dni již proběhly aukce ve stovkách měst a účastnilo se jich více
než 25 000 domácností a 3 000 firem.
Při podpisu smlouvy jsme Vám slíbili, že před ukončením dodávek vítězným dodavatelem Vám nabídneme účast v další e-Aukci, abychom Vám opět mohli zajistit nejvýhodnějšího dodavatele.
V průběhu příštího roku dojde u mnoha z Vás k ukončení smluv s dodavatelem, který
v e-Aukci zvítězil. I přesto, že k ukončení dodávek dojde až za relativně dlouhou dobu, je
potřeba proces prací spojených s další e-Aukcí zahájit s dostatečným časovým předstihem.
Z tohoto důvodu nabízí ECENTRE možnost opakované aukce konané před uplynutím
sjednané smluvní doby, která zajistí znovu nejlepší možné ceny pro následující období.
Každé domácnosti, které se blíží konec smlouvy, bude zaslán dopis s informacemi, jak dále
postupovat. Samozřejmě nabízíme možnost zapojit se do aukce i novým zájemcům, aukce
probíhají každý měsíc.
Ing. Roman Strnad
Kontakty pro případné dotazy:
tel. 602 727 356, e-mail: roman.strnad@partnerecentre.cz
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Vážení občané, vážení zastupitelé, dne
5. listopadu 2014 jsem byl na ustavujícím
zasedání obecního zastupitelstva naší
obce zvolen novým místostarostou obce.
Chtěl bych touto formou ještě jednou poděkovat všem zastupitelům za tuto poctu
a důvěru, kterou ve mne vkládáte. Udělám
maximum, abych ji nezklamal.
Současně bych chtěl všechny zastupitele
i Vás, občany, ubezpečit, že si zároveň velice
dobře uvědomuji odpovědnost, která je
s touto funkcí spojena. Chtěl bych po nějaké
nezbytně nutné adaptační době plynule na-

PROJ E KTOV É DNY :

TĚŠÍM SE NA PRÁCI PRO NAŠI VELKOU POLOM
vázat na vynikající práci mého předchůdce
Ing. Tomáše Lazeckého, který v naší obci za
dvanáct let v této funkci zanechal stopy své
činnosti viditelné na každém kroku. Mé kroky
budete pochopitelně pečlivě sledovat, posuzovat, srovnávat a hodnotit. Bude to pro mne
těžký úkol, ale pokusím se ho naplnit.
Zároveň bych se chtěl stát tím pověstným
ozubeným kolečkem, které bez problémů zapadne do dobře namazaného soukolí – mechanismu, tvořeného naší paní starostkou,

Z AH RAN IČN Í

Ve dnech 11. až 12. prosince 2014 naši školu opět navštívila
skupina zahraničních studentů z Brazílie, Austrálie, Ukrajiny,
Řecka a Egypta.
Na druhém stupni probíhaly ve středu a ve čtvrtek projektové dny
s těmito studenty. Protože se kvapem blíží Vánoce, žáci si během hodin
anglického jazyka připravili prezentace o tradičních českých vánočních
svátcích, zvycích, koledách, adventu nebo cukroví a svou práci odprezentovali hostům ze zahraničí.

místostarostou, tajemnicí, radou, zastupitelstvem, komisemi obce a samozřejmě i ostatními zaměstnanci obce. Naším společným
přáním by mělo být, aby toto soukolí pracovalo i nadále bez zadření a ve prospěch celé
naší obce.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2015
hodně štěstí, zdraví a vzájemného porozumění.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce

STU DE NTI
Ti měli možnost upéct si a ochutnat české cukroví, nazdobit si perníčky
nebo vyslechnout české koledy.
Zahraniční studenti popovídali o tom, jak oni slaví Vánoce ve svých
zemích. Všichni naši žáci měli možnost promluvit si v anglickém jazyce a měli velkou snahu se s cizinci dorozumět. Akce se velmi podařila a pro naše žáky byla zkouškou jejich znalostí anglického jazyka,
kterou zvládli se ctí.
Mgr. Michaela Friedecká

POZVÁNÍ NA OSLAVY SVÁTKŮ BOŽÍHO NAROZENÍ
Milí farníci,
tentokrát Vás nebudu zatěžovat dlouhou promluvou, ale
chtěl bych Vás upozornit a hlavně moc srdečně pozvat na
letošní oslavy Svátků Božího narození. Doufám a zároveň
i hluboce věřím, že každý z Vás si najde v tomto čase něco
pro sebe i po té duchovní stránce. Jako každým rokem
v tomto vyjímečném čase se snažíme vytvořit zvláštní společenství věřících a umožnit také ostatním – nevěřícím a hledajícím – zapojit se do společného krásného a duchovního
prožití těch asi nejkrásnějších svátků v roce.
Dovolte mi proto pozvat Vás do našeho kostela na společné
oslavy vánočních svátků. A nebojte se. I kdyby se náhodou ve
Vašem životě stalo, že jste už dlouho nebyli na žádné mši svaté,
nevadí. Rádi Vás uvítáme v našem farním kostele. Stejně i ty, kteří
se přistěhovali do naší farnosti a ještě jsme neměli příležitost se
potkat. Přijďte také.
Možná si říkáte, že přece ani nevíte, jak se máte v kostele
chovat. To také nevadí. Prostě pozorujte ostatní a jsem si jistý, že
se přizpůsobíte a pak zajisté nebudete rušit důstojnost liturgie.
Abyste měli přehled, kdy se něco v naší farnosti bude konat, připravil jsem pro Vás stručný „jízdný řád“:
24.12. (středa) Vigilie Slavnosti Božího narození
15.00 hod. – mše svatá pro rodiny s dětmi (Dolní Lhota, kostel
sv. Cyrila a Metoděje)
22.00 hod. – Půlnoční mše svatá
25.12. (čtvrtek) Slavnost Božího narození (první den
vánočních svátků)
10.00 hod. – Slavnostní mše sv. sloužená za všechny farníky naší
farnosti
14.00 - 15.30 hod. – Možnost navštívení farního kostela k modlitbám u jesliček
16.00 hod. – Živý Betlém. Vydáme se na cestu hledat Novorozeného Ježíše Krista. Začátek v kostele sv. Václava. (Děti ať si
vezmou s sebou živé světlo a nějaký dárek pro Ježíška.)

26.12. (pátek) Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
(druhý den vánočních svátků)
10.00 hod. – Mše sv. u příležitosti druhého dne Vánočních svátků
27.12. (sobota) Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
7.30 hod. – Mše sv. spojená s žehnáním vína (každý si je donese
sám)
28.12. (neděle) Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
10.00 hod. – Slavnostní mše sv. sloužená za všechny rodiny naší
farnosti
31.12. (středa) Vigilie Slavnosti Matky Boží, Panny
Marie a zároveň poslední den občanského roku
16.00 hod. – Mše sv. na poděkování za celý minulý rok
1.1.2015 (čtvrtek) Slavnost Matky Boží, Panny Marie
a zároveň první den nového roku
10.00 hod. – Slavnostní mše sv. sloužena za všechny farníky naší
farnosti
V první polovině ledna se uskuteční Tříkrálová sbírka.
Jménem Charity Vám už teď moc děkuji za každý příspěvek, který darujete s láskou a z upřímného srdce.
A přát Vám budu, dovolte, až se uvidíme v kostele.
P. Mariusz Banaszczyk, Váš farář
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Vážení čtenáři, dovolte mi, abych
Vás opět po čase seznámil s činností
hasičské mládeže ve Velké Polomi. Začátek roku 2014 byl již pravidelně ve
znamení soutěže v Michálkovicích,
které jsme se zúčastnili s družstvem
mladších hasičů. Výsledek sice nenaplnil očekávání, ale děti získaly nezbytné zkušenosti pro další závody.
Se staršími dětmi – dorostenci a dorostenkami – jsme se na jaře zúčastnili okresního kola
soutěže dorostu v požárním
sportu. Jednalo se o pokračování podzimního kola. Soutěžilo se ve dvou disciplínách:
běh na 100 metrů překážek
a dvojboj. Nejlepšího výsledku dosáhla Nikola Glogarová, která se v součtu s
podzimním kolem umístila na druhém místě.
Vítězství a postup do krajského kola jí unikly o
pouhou jednu sekundu.

Sezónu jsme před prázdninami zakončili táborákem za Hasičským domem, kde jsme s dětmi
opékali párky, hráli hry a zazpívali si.
Podzimní klání v rámci Ostravské ligy mládeže bylo jako každý rok zahájeno závodem po-

JAK

SI VEDLA HASIČSKÁ MLÁDEŽ

žárnické všestrannosti ve Vratimově. Děti se
umístily na sedmém místě z jedenácti hlídek.
Toto byl dobrý trénink před nadcházejícím
kolem celorepublikové hry Plamen. Na podzim
k nám přišly nové děti, počet aktivních mladých
členů se tak rozrostl na osmnáct. Nově příchozí
děti jsme hned v následujícím měsíci zapojili do

soutěžení. V okresním kole soutěže Plamen se
v konkurenci sedmnácti družstev umístily na
šestém místě. Nutno podotknout, že k tomuto
hezkému výsledku velkou měrou přispěly i děti, které se hasičskému
sportu už pár let věnují. Ze zájmu dětí
a jejich rodičů o hasičský sport máme
velkou radost. Pro nejmenší děti jsme
zakoupili nové vybavení a výstroj, na
což nám přispěla Obec Velká Polom.
Koncem listopadu na nás čekala
každoroční výzva v podobě uzlovací
štafety v Neplachovicích. O úspěších,
kterých naše děti v této soutěži dosáhly v minulých letech, jsem Vás
vždy informoval. Dalo se očekávat, že
i letos budeme patřit mezi favority
soutěže. Ve štafetách se bohužel nezohledňuje
věk soutěžících. Z toho důvodu jsme měli určitý
hendikep oproti ostatním družstvům. Děti pak
i přesto, že předvedly čas lepší než na trénin-

Buďme ohleduplní i pozorní
Vážení spoluobčané, ukončením opravy chodníku u Bistra Marta byla dokončena v naší obci
jedna velká kapitola, kterou jsme realizovali v průběhu několika posledních let a kterou jsme pojmenovali "Opravy a vybudování chodníků".
V současné době máme tedy chodníky u všech páteřních komunikací v obci tj. na ulicích
Opavská, Osvoboditelů, 9. května a Na Rohuli. Tyto chodníky významnou měrou přispívají k zajištění bezpečnosti chodců pohybujících se v naší obci. Apeluji tímto zárověň na všechny občanyřidiče, aby nepoužívali chodníky k parkování svých vozidel, protože tím vedle porušování pravidel
silničního provozu výrazně komplikují život chodcům, zejména pak dětem, seniorům, invalidním občanům a maminkám s kočárky. Upozorňujeme občany, že tento negativní jev bude kontrolován
se zvýšenou četností Policií ČR.
Současně žádám všechny občany, aby k parkování svých vozidel využívali k tomu určená místa,
ale především vlastní pozemky. Zejména v nadcházejícím zimním období zaparkovaná vozidla na
cestách v obci výrazně komplikují bezproblémové čištění silnic od sněhu. Tímto předejdeme případným Vašim stížnostem na nedostatečně pročištěné cesty.
Policie ČR současně upozorňuje všechny občany, že se v poslední době znovu rozšiřuje trestná činnost typu "VNUK", kdy se neznámé osoby vydávají za blízké příbuzné
rodinných příslušníků za účelem vylákání různě velkých finančních částek. Tyto osoby
se zaměřují především na občany v seniorském věku. V případě výskytu podezřelých
osob proto ihned informujte Policii ČR.
Emil Chudoba, místostarosta obce
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cích, obsadily osmé místo z patnácti družstev. Po
soutěži štafet následovaly souboje jednotlivců.
V kategorii mladších soutěžilo celkem 49 dětí.
Z našich dětí se nejlépe umístila Šárka Kořená,
která byla desátá. V kategorii dorostu jsme měli
jedinou zástupkyni Báru Hoškovou, která opět
potvrdila svoji výjimečnost a již potřetí v řadě vyhrála. S kategorií dorostu se rozloučila
nejlepším možným způsobem.
Pokud nechcete čekat na další informace o našich mladých hasičích do vydání některého z příštích čísel
Bumerangu, můžete aktuální dění sledovat na www.facebook.com/sdhvelkapolom. Můžete taky přihlásit své dítě
mezi mladé hasiče a mít tak aktuální informace o zážitcích z první ruky.
Jan Kordas, SDH Velká Polom

SRAZ
HISTORICKÝCH VOZIDEL
Vždy s blížícím se koncem roku se většina z nás ohlédne za uplynulým obdobím
a v myšlenkách si připomene významné
okamžiky, které stojí za to si zapamatovat.
V rámci společenského života naší obce můžeme k těm zdařilým zcela po právu zařadit
5. červenec 2014, kdy se uskutečnil již
25. Sraz historických vozidel pořádaný skupinkou nadšenců z Klubu veteránů pod záštitou AVZO TSČ ZO Velká Polom.
Hlavní a nedílnou součástí srazu byla již
tradiční dopravní soutěž historických automobilů a motocyklů, vyrobených do roku
1981, se startem a cílem v prostorách autobusového stanoviště. Po vyplnění úvodního
vědomostního testu vyjelo na trať, dlouhou
cca 60 km, celkem čtyřicet devět motocyklů a padesát tři automobily. Účastníci
soutěže plnili dovednostní a vědomostní
úkoly na čtyřech průjezdních kontrolách
rozmístěných po trase soutěže. Vítězové,
resp. první tři v každé kategorii, byli při závěrečném vyhlášení odměněni poháry a věcnými
cenami. I přes nepřízeň počasí se sraz setkal
s velkým zájmem ze strany zúčastněných soutěžících, i veřejnosti. Náš sraz je u veteránistů
vysoce ceněn a trvale hojně navštěvován i obyvateli okolních obcí.
Díky zodpovědnému přístupu všech organizátorů můžeme konstatovat, že i letošní
ročník se vydařil, a tím vytvořil všechny předpoklady pro pořádání dalších srazů v letech
budoucích. Společně si popřejme spoustu
ujetých kilometrů bez nehod v nadcházejícím
roce, kdy se uskuteční sraz s pořadovým číslem 26.
Ing. Petr Gřesík a Petr Válek,
spoluorganizátoři akce

VELKOPOLOMSKÝ ROCK 2014
Třetí říjnovou sobotu to v naší staré dobré sokolovně opět
žilo. Rozduněla se v ní tvrdá rocková muzika, konal se již třetí
ročník ROCK VELKÁ POLOM.
Od předešlých ročníků se podařilo partě stálých nadšenců
(Tomáš, Radek, Luboš, Jirka) a spřízněných partnerů posunout
kvalitu tohoto minirockového festivalu zase o nějaký ten „levl“
výš. Nutno podotknout, že přípravy byly tentokrát o to více náročnější a každého z nás to stálo obrovské množství energie,
trpělivosti, osobního času, a to samozřejmě bez nároků na jakoukoliv náhradu či odměnu.

Kvalita hudby byla navíc umocněna angažováním profesionálního
zvukaře, našeho dobrého kamaráda, který běžně zvučí na koncertech předních českých zpěváků a skupin. A bylo to opravdu znát
(nebo spíše slyšet).

Po mnoha hodinách vyčerpávající, ovšem dobře organizované,
práce se nám podařilo proměnit naši „babičku sokolovnu“ k nepoznání. Velké nové pódium, světelná rampa, lasery, výkonná aparatura,
aranžované stěny, dobře vybavený robustní bar a spousta dalších detailů, to vše změnilo místní sál doslova v „rockovou arénu“, která se
brzy po otevření začala rychle plnit fanoušky tvrdé muziky.
Když se pak
postupně
na pódiu začaly střídat
oblíbené
polomské
k a p e l y
KRAKEN
a BELZEBUB, sál už
praskal ve
švech a na
parketu začalo být horko jako v pekle. Staré dobré vypalovačky JAHODY
MRAŽENÝ, HRABĚ DRACULA, střídající se s novodobými hity skupin Lucie, Horkýže slíže, Kabát, roztančily návštěvníky doslova ve
vroucí kotel. V repertoáru obou kapel pak nechyběly ani pecky předních světových kapel, jako jsou Iron Maiden, Metallica, Judas Priest.

A protože k dobré rockové hudbě vždy patřilo i dobré pivo, a navíc
byl říjen – měsíc pivních slavností, nebo chcete-li „oktobrfestů“ či
„bírfestů“, návštěvníkům jsme připravili k osvěžení hned tři druhy
zlatavého pěnivého moku a konkrétně kvasnicová jedenáctka
měla opravdu velký úspěch.
Kdo měl hlad, ten brzy poznal,
že šlehající plameny, které sálaly
z letáků a pozvánek na tuto akci,
nesymbolizovaly jen pekelnou
hudbu, ale jak se později ukázalo,
byly symbolem i pro naši gurmánskou nabídku. Guláš, podávaný
s nadsázkou
Občanské sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom Vás srdečně zve na
v dámské ale
též pánské verzi,
byl opravdu ohnivým zážitkem.
Akce
se
opravdu velice
povedla a vzpomínky pomalu vyblednou. Proto jsme
v pátek 16. ledna 2015
rádi, že jsme měli na akci i schopného fotografa,
který skvělou atmosféru zvěčnil a zájemcům ji
od 20 hodin
připomínáme na www.kovoznas.cz (odkaz na
v sále sokolovny
ROCK 2014).
Máte rádi tvrdou muziku, skvělé pivo, ostrý
Předprodej vstupenek
guláš, a nebo se jednoduše chcete jen dobře pobavit? Pak pro vás chystáme VELKOPOLOMSKÝ
u paní Lucie Divišové (tel. 604 166 530)
ROCK 2015 !!!
Jirka Vaněk a Luboš Köhler
K tanci hraje Skupina VIZE.

SPOLEČENSKÝ
PLES

K ALENDÁŘ

PLESŮ VE

pátek

16. ledna 2015

pátek
neděle

23. ledna 2015
8. února 2015

V ELKÉ P OLOMI

Ples OSR
při ZŠ Velká Polom
Ples TJ Velká Polom
Dětský maškarní ples MŠ

sobota
sobota
sobota

V ROCE

14. února 2015
21. února 2015
28. února 2015

2015

Hasičský ples
Country bál I
Country bál II
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OHLÉDNUTÍ

ZAHRÁDKÁŘŮ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Konec roku je dobrým důvodem,
abychom zhodnotili, jaký ten uplynulý
rok byl, co přinesl nového, co zůstalo
při starém a co zůstalo nesplněno. Ne
jinak tomu je u zahrádkářů v ZO ČZS
Velká Polom.
Po pěstitelské stránce byl rok 2014 zásluhou příznivého počasí jak pro zemědělce,
tak pro zahrádkáře velice úspěšný. Urodilo
se dost jablek, kterých bylo v minulém roce
na stromech velmi málo, a bohatá byla také
úroda třešní a zeleniny včetně brambor, které
podle direktivy z Bruselu zařazujeme mezi
zeleninu. Neúroda byla jen u švestek a teplomilných peckovin, kterým v době květu nepřálo počasí.
Při slušné úrodě ovoce a zeleniny se dalo
očekávat, že
organizace
uspořádá jejich
tradiční prezentaci na výstavě, jak tomu
bylo v předchozích dvou letech.
Místní
výstava
se
však letos nekonala. Proč?
Jablek
bylo
sice hodně, ale většina odrůd byla napadena
strupovitostí a po chladném září bylo ovoce
málo vybarvené. Dalším důvodem byly říjnové
volby, které kolidovaly s vhodnými výstavními
termíny. A v neposlední řadě poznatek z před-

chozích dvou ročníků výstav, že je o zhlédnutí
prezentace výpěstků mezi občany malý
zájem. Výstava ale určitě chyběla dětem
z Mateřské školy Velká Polom, které naše výstavy pravidelně doplňovaly svými výtvarnými
pracemi a patřily k upřímným a vděčným obdivovatelům výtvorů přírody.
Zúčastnili jsme se však regionální výstavy
ŽIVOT NA ZAHRADĚ na Černé louce v Ostravě, kde výpěstky ovoce z naší ZO byly
součástí expozice ÚS ČZS Ostrava. Nutno
dodat, že odrůda jablek Bohemia Gold pana
Miroslava Drasticha a odrůdy Florina a Rubín
pana Jiřího Vandlíčka na výstavě naší organizaci ostudu neudělaly. Obsadili jsme také
19. ročník výstavy hroznů Slezska na zámku
ve Velkých Hošticích, kde bylo možné zhlédnout celkem tři sta
šestnáct vzorků sto
šesti odrůd hroznového
vína. Nejlepší ocenění
získala kolekce vzorků
hroznového vína pana
Josefa Teuera z Velkých Hoštic. Pěkné výpěstky
prezentoval
také pan Vilibald Bartosch z Kozmic. Naši
obec na expozici reprezentovalo
patnáct
vzorků standardních odrůd od pěti pěstitelů.
Na vzorcích bylo vidět, že réva neměla ve
Velké Polomi v roce 2014 dobré růstové
podmínky, což způsobilo, že hrozny byly
menší a bobule zahnívaly. I zkušeným pěsti-

SANATORIA K LIMKOVICE

VRÁTILA

Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním
cílem Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících v krásné přírodě
a přitom čtvrthodinku cesty od centra Ostravy. To je také důvod, proč
klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry, ale celou
řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí,
i velmi těžké.
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety Miroslav Hvozdík
z Ostravy neuměl představit. Celý život sportoval, hrál tenis, chodil po
horách. Měl pocit, že v lázních se všichni jen procházejí po kolonádě,
popíjejí vincentku a odpočívají, což pro něj bylo synonymem nudy.
Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku
se jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal
po kurtu. Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního
kloubu. A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize.
Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý den po operaci mě přímo z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací
jsem byl ještě trochu skeptický, ale pak se můj stav lepšil den ode
dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru,
i s ohledem na to, že chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny
byl tím pádem po procedurách pořádně utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony se
zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních
měl dostupný internet a v případě potřeby se za ním jeho kolegové
z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit. Daleko to neměla ani ro-
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telům v obci, panu Ladislavu Bojnanskému
a panu Jiřímu Hrubému, dalo práci vůbec nějaký vzorek na výstavu vybrat.
Tradiční činností naší organizace bylo
v minulosti moštování ovoce. Poslední litry
moštu byly vylisovány v Domě zahrádkářů
v roce 2012 a od té doby hledáme pro zařízení moštárny nový objekt, ve kterém bychom v této činnosti pokračovli. Skutečnost
je ovšem taková, že se nám doposud nepo-

dařilo získat vhodné prostory k pronájmu a občané musí jezdit moštovat k sousedům do
Háje ve Slezsku. V hledání vhodného objektu
pro moštárnu budeme pokračovat a jsme
ochotni při této činnosti přistoupit i na určitou participaci. Máte-li nějaký tip, prosíme
Vás o jeho sdělení přes kontaktní skříňku
v prodejně Tuty Velká Polom.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2015 pevné zdraví, štěstí
a hlavně mnoho pěstitelských úspěchů.
Antonín Köhler, ZO ČZS Velká Polom

M IROSLAVA HVOZDÍKA

NA KURT

dina, což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři je teprve
dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl
republiky, mí blízcí mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky.
Dokonce kolega,
co je hrozně na
sladké, se pak už
sám nabízel, že
za mnou zajede
s nějakými papíry.
Zamiloval si totiž
lázeňskou cukrárnu se zákusky
z vlastní výrobny,“
usmívá se Miroslav
Hvozdík
a trochu podezírá
svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní líbily i v budoucnu. „Jen si bude muset najít jiný důvod,
protože já už jsem fit!“
Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
tel: 556 422 111, 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 29. listopadu se v naší škole uskutečnil Den otevřených
dveří v duchu přicházejících adventních svátků.
Rodiče a široká veřejnost se mohli procházet v prostorách školy a nahlédnout do jednotlivých tříd, ve kterých tráví jejich ratolesti tolik
času. Bohatému programu a výzdobě školy na téma Ladovské zimy
předcházelo několik týdnů příprav a práce.
V každé třídě byly pro návštěvníky připraveny nějaké aktivity. Lidé si
mohli prohlédnout fotky ze sportovních kurzů dětí, navštívit fyzikální
a jazykovou učebnu či třídu s výstavkou výtvarných prací žáků. Kromě
toho se mohli aktivně zapojit v tvořivých dílnách a vyrobit si svíčku
z včelího vosku, ozdobit baňku či vyfotit se v našem vánočním fotokoutku. Nezapomněli jsme ani na nejmenší děti. Pro ně byly připraveny různé oddechové hry jako např. chytání rybiček, skládání puzzle.
V některých třídách prodávali žáci své výrobky a napečené perníčky.
V průběhu odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků soutěže O nejlepší ptačí krmítko, jíž se zúčastnilo mnoho dětí z 1. stupně i rodičů.
K podbarvení vánoční atmosféry přispělo vystoupení dětského pěveckého sboru Paprsek a Cimbálové muziky z Háje ve Slezsku. Pro

hladové, žíznivé a prohlídkou vyčerpané návštěvníky bylo v jídelně
našimi kuchařkami připraveno hojné občerstvení.
Sobotní odpoledne bylo velice povedené, účast rodičů a přátel školy
byla nad očekávání vysoká a atmosféra příjemná. Děkujeme všem,
kteří se na přípravě Dne otevřených dveří podíleli, i všem, kteří v této
uspěchané době vyšetřili aspoň chvilku času a přišli se k nám do
školy podívat.
Mgr. Renáta Bittová

OCITLI JSME SE V BLUDIŠTI
Osmý říjen. Netrpělivě jsme tento den očekávali. Proč? Měli jsme se – všichni žáci 9. tříd a paní učitelky Renáta Bittová a Michaela Friedecká – dostavit do České televize Ostrava na natáčení soutěže Bludiště. Samozřejmě jsme se těšili.
Po příjezdu do Ostravy jsme byli nejdříve trošku zklamaní, protože budova, kde jsme měli soutěžit, vypadala omšele. Vnitřní prostory však byly příjemné, hezké a čisté.
Přivítala nás asistentka režie a už to začalo. Nejprve jsme seděli v maskérně, pak následovalo seznámení s režisérem a moderátorem. Stačili jsme si všimnout, že natáčecí studio je docela malé, a dále už nebyl na nic čas.
Soutěž začala. Postupně jsme se prokousávali různými disciplínami: laserové bludiště, lezení na sítích, kruzích, vědomostní soutěže. Výkony obou družstev byly vyrovnané. Poslední disciplína měla rozhodnout. Samozřejmě se rádi chlubíme naší výhrou.
Zajistila nám postup do dalšího kola.
Odpoledne přijel náš soupeř až z Valašského Meziříčí. A začal nový boj, bohužel jsme ho už nevyhráli. Bylo náročné soutěžit
dvakrát. Ale měli jsme dobrý pocit z prvního vítězství, přivezli jsme si dva plyšové bludišťáky, spoustu zážitků a nových zkušeností. Bludišťáky máme ve třídách a ten zbytek si neseme s sebou.
Pořad Bludiště se vysílá každou sobotu v 11,40 hodin na TV Déčko. Naše soutěžní klání se vysílalo počátkem prosince, možná
jste nás v TV viděli.
Vít Hrubý, žák 9.B

ROK
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VE ŠKOLE

Vážení čtenáři, s blížícím se koncem
roku bych Vás jako ředitel základní
školy rád informoval, co se nám ve
škole povedlo realizovat, co se změnilo.
Vyšplhali jsme na Mount Everest. O této
velké akci jsme vás informovali již v předešlém vydání zpravodaje. Je to jedna z mnoha
pořádaných akcí posledních let, podporujících u dětí zájem o pohyb a soutěživost.
Na druhém stupni jsme zorganizovali tři
velmi atraktivní sportovní kursy. Cyklistickohorolezecko-vodácký kurs, lyžařský kurs
a kurs vysokohorské turistiky. Díky projektu
Comenius mělo sedm žáků možnost na
týden vycestovat do Lotyšska, kde se seznámili nejen s tradicemi a životem lotyšských dětí, ale zlepšili si i znalost anglického
jazyka nutností komunikace s dětmi z neslovanských zemí.
Dlouhodobě podporujeme zvyšování znalosti cizích jazyků, v tomto roce jsme proto

vybudovali digitální, multimediální učebnu jazyků, která pomůže žákům výrazně zlepšit výslovnost, konverzační schopnosti i porozumění
cizímu jazyku.
Ve škole jsme přivítali zahraniční studenty
z Brazílie, Austrálie, Ukrajiny, Řecka a Egypta.
V rámci zvyšování vybavenosti školy výpočetní a didaktickou technikou se nám podařilo na prvním stupni dovybavit interaktivní
technikou všechny třídy – ve dvou prvních třídách interaktivním dataprojektorem a v jedné
první třídě dataprojektorem a projekčním
plátnem. Rovněž v učebně hudební výchovy
je nový interaktivní dataprojektor.
Získali jsme rovněž dotaci na nákup tabletů pro učitele.
S rostoucím počtem žáků jsme na prvním
stupni poprvé v historii školy otevřeli tři první
třídy.
Pro velký zájem o školní družinu jsme připravili a zprovoznili čtyři oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 120 dětí. Tato

kapacita se pro letošní školní rok ukázala
jako dostačující. Školní družinu navštěvuje
119 dětí.
Ve školní jídelně jsme překročili počet
700 strávníků. Jen pro srovnání v roce 2007
jich bylo 420.
Pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí –
v reakci na přepadení školy ve Žďáru nad
Sázavou – jsme od 1. listopadu tohoto roku
zřídili ve škole funkci vrátného.
Pro širokou veřejnost jsme na konci listopadu připravili Den otevřených dveří.
Děkuji všem rodičům za jejich spolupráci
se školou, sponzorům, kteří naší škole přispěli darem, občanskému sdružení, které pro
naše žáky organizuje spoustu aktivit, a také
obci za jeho aktivní podporu rozvoje školy.
Touto cestou přeji Vám všem šťastné
a veselé Vánoce, hodně sil a nových zážitků v roce 2015.
Mgr. Tomáš Olivka
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PAPRSEK NA SOUSTŘEDĚNÍ
Stalo se již tradicí, že vždy na podzim vyrazí dětský pěvecký sbor
PAPRSEK na třídenní soustředění do Bohušova na Osoblažsku.
Vždy nás čeká hodně práce i zábavy. Učíme se nové písničky, opakujeme si starší
repertoár a noví
členové se mohou vše doučit
a sezpívat se
s ostatními. Tak
se připravíme
na vystoupení,
která nás v budoucnu čekají.
Zazpívali jsme
při příležitosti
Dne otevřených
dveří naší školy,
Nadchází čas vánoční, doba, na kterou se
těší všichni – velcí a zejména ti malí. Děti se samozřejmě ve skutečnosti těší hlavně na dárky,
zatímco rodiče vnímají tuto závěrečnou etapu
roku jinak. Je na nich, aby bylo vše uklizeno, na-

čeká nás již tradiční koncert v Domě s pečovatelskou službou
ASTRA, oblastní i regionální soutěže a přehlídky sborů.
V letošním roce jsme
v průběhu soustředění uspořádali školní
kolo pěvecké soutěže
SKŘIVÁNEK.
Výsledky:
1. místo – Klára Gavendová, 2. místo –
Simona Šindlerová,
3. místo – Veronika
Vavrečková.
Už se všichni těšíme na hezké zážitky v nové sezoně.
Mgr. Jitka Švidrnochová

o čem by nechtěl mluvit. Každý by si však ze své
minulosti měl vzít ponaučení a právě v tomto čase
vánočním, kdy si dáváme různá předsevzetí, bychom měli mít na paměti, že člověka utváří nejen
jeho domov a rodina, ale také jeho okolí.

naše děti měly klid, pohodu a těšily se na kouzelné Vánoce.
Děti musí cítit ve školce také bezpečí,
a proto žádám zejména vás rodiče a také
všechny případné návštěvníky o užívání elektro-

Vánoční zamyšlení nad našimi mateřskými školami
pečeno a připraveno. Nákupy na poslední chvíli,
stresy z množství lidí v obchodech, obavy o dostatečnou částku financí apod. V okamžiku, kdy
se však rodina sejde u společného stolu, se čas
jakoby zastaví. Každý se snaží udělat těm ostatním radost.
Najdou se však mezi námi i tací, kteří vnímají tento krásný čas jinak. Starost o ty druhé
a o okolí končí prahem jejich domova. Jak jinak
si lze vysvětlit například množství psích výkalů
v okolí školy a školek nebo neustále rozhrabaný
malinkatý parčík před školkou U Rákosníčka.
Odcizený stromeček, v pořizovací ceně několika desítek korun, je již jen smutnou tečkou.
Měli bychom přece v životě myslet nejen na
sebe, ale i na lidi kolem nás. Zejména u nás na
vesnici, kde na rozdíl od města jsme k sobě přece
vždy měli mnohem blíž. Ruku na srdce, nikdo z nás
není dokonalý a každý jistě v životě vyvedl něco,

Měli bychom mít neustále na paměti, že zejména děti bedlivě sledují naše jednání a pak
se chovají jako my. Rády si o všem pro ně zajímavém povídají a vše hodnotí. Dětí předškolního věku je v naší obci poměrně dost. Pod
právní subjekt ZŠ a MŠ Velká Polom patří tři
mateřské školy. Jednu máme v Horní Lhotě Na
Kopečku – tu navštěvuje osmadvacet dětí.
A pak zde máme dvě mateřské školy ve Velké
Polomi. Do MŠ Pastelka nyní chodí čtyřicítka
dětí a MŠ U Rákosníčka navštěvuje dvaasedmdesát dětí. Máme tedy sto čtyřicet dětí,
o které pečuje šestnáct zaměstnanců – jedenáct pedagogických a pět provozních.
Pedagogičtí pracovníci pracují podle Školního vzdělávacího programu Naše prima školka.
Máme nejen nádherné budovy, ale vše co potřebujeme ke své práci. Už před 1. prosincem
se pouštíme do výzdoby, pečeme i perníčky, aby

nického zabezpečovacího systému dle našich
pokynů. Nevpouštějte do školky mezi dveřmi lidi,
které neznáte, ubezpečte se, že se dveře za
Vámi opravdu zavřely a netrhejte dveřmi, které
můžete poškodit. Jde přece o bezpečnost Vašich dětí a také o tu naši.
Do konce roku nás ještě čeká ve školkách
mnoho hezkých chvil a věřím, že o nic méně
jich nebude i v roce nadcházejícím. Dovolte mi,
abych poděkovala za práci všem zaměstnancům škol a rodičům, kteří nám po všech stránkách pomáhají. Poděkování patří rovněž
vedení ZŠ a MŠ Velká Polom za pomoc a pochopení. Dále děkuji i obci Velká Polom, která
se vždy o školy zajímá a pečuje o nás.
Přeji Vám Všem klidné prožití Vánoc,
v novém roce zdraví, štěstí a plné ruce práce.
Eva Válková, zástupce ředitele pro MŠ při
ZŠ a MŠ Velká Polom

VÍKENDOVÝ VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ, ČERVEN 2014
Mateřská škola pořádá během roku mnoho pěkných akcí a mezi ty výborné patří výlet předškoláků s rodiči. Letos jsme už potřetí jeli do
útulného Hotelu Liptov, který leží uprostřed beskydských lesů. Hotel má nejen sportoviště s průlezkami a malým venkovním bazénkem, ale
i příjemný personál, a tak není divu, že se v něm líbí nejen dětem, ale i rodičům.
Počasí nám letos opět přálo, a tak zatímco se rodiče po příjezdu ubytovávali, děti se pustily do prozkoumávání hotelu i okolí. Po výborném obědě a odpočinku jsme začali sportovním kláním v podobě překážkové dráhy. A protože se jí zúčastnili všichni, rodiče i děti, bylo nutné
čerpat síly v bazénku nebo chytat bronz. Slupli jsme večeři a poté, co tatínkové perfektně zvládli bojový úkol v podobě ohniště a prutů na
opékání, jsme si později pochutnali i na buřtech.
Všude už byla tma, ale děti ještě nemohly jít spát, protože následovala stezka odvahy, osvětlená jen malými světýlky a lemovaná postavičkami zvířátek, do kterých se výborně vcítily učitelky. S pochvalou a sladkou odměnou děti na konci čekala pohádková babička, která celý
den ukončila vyprávěním pohádky.
Na druhý den se rozdaly diplomy, odměny a hurá do Aquaparku Olešná. Domů jsme dojeli unavení, ale plní krásných dojmů a zážitků.
A komu za to poděkovat? Našim učitelkám, rodičům, kteří pomáhali při organizaci, a rovněž obci Velká Polom, od kterého jsme dostali dotaci na maškarní ples a něco z vydělaných financí mohli použít na částečnou úhradu autobusu našeho výletu. Moc děkujeme a těšíme se
na příští výlet.
Za rodiče a výbor OSR při MŠ Velká Polom Hana a Jan Slaní
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Sezóna jezdeckého klubu 2014
Kalendář parkurových závodů tohoto roku je u konce a nastává krátká chvíle odpočinku od pilného a náročného tréninku. Při ohlédnutí za letošní sezónou nás všechny zahřeje pocit spokojenosti, a to nejen kvůli zdárnému uspořádání
Velkopolomského poháru, ale také díky mnoha úspěšných výjezdům doma i v zahraničí. Náš klub reprezentovali na závodech tři děti, šest dorostenců a tři senioři.
Tato sezóna byla velmi úspěšná především pro juniorky. Nina Kaločová si v sedle dojela pro nejeden úspěch. Mezi nejdůležitější se řadí například 6. místo na MČR v kategorii juniorů, obhajoba vítězství v soutěži Poháru žen ve Frenštátě
pod Radhoštěm, ale hlavně vítězství v celostátním finále Junior Cupu, kde soutěžila s nejlepšími
juniory z celé České republiky. Tento titul dělá radost našemu klubu již podruhé – v roce 2010 se
slavilo díky Jakubu Ludvíkovi. Dominika Davidová s koněm Harrym zaznamenala rovněž úspěch
při premiérovém startu na MČR juniorů, kde byla nominována do
družstva Severní Moravy. S tímto družstvem vybojovali krásné
4. místo. Dalšími úspěšnými juniorkami jsou sestry Anna a Magdaléna Roubíčkovy. Anička v letošním roce sbírala zkušenosti a umístění především v juniorských soutěžích. Magdaléna i Ivana Vitásková
se s novými koňmi teprve seznamují, ale jsou to další nadějné dvojice. V seniorských soutěžích náš klub reprezentoval především Jakub Ludvík. Jakub několikrát startoval ve Velké
ceně Českého skokového poháru, což je něco jako extraliga parkurového ježdění. Dále posbíral spoustu vítězství
a dalších umístění v soutěžích až do 140 cm. V tomto roce také navázal úspěšnou spolupráci s hřebčínem Amona.
Jakub pro tento hřebčín předváděl hlavně mladé koně na chovatelských soutěžích, kde sklidil vítězství a četná umístění. Jakub předčasně ukončil sezónu v Čechách a odjel na stáž do Švýcarska, kde se bude dál jezdecky vzdělávat a účastnit závodů. Poděkování patří všem, kteří stojí za naším klubem a podporují nás v našem sportu.
Zpracovala Marie Baránková, foto Josef Marek

STARŠÍ ŽÁCI TJ VELKÁ POLOM, ODDÍL KOPANÉ
V letošním fotbalovém ročníku Městského přeboru starších žáků si po
podzimní části sezóny vedou naše mladé naděje ve své soutěži velmi
dobře. Po vyrovnaných a bojovných výkonech přezimují na velice pěkném druhém místě se ztrátou pouze jediného bodu na vedoucí Slovan Ostrava, se kterým jsme se utkali hned v prvním podzimním kole.
V nekompletní sestavě, protože se hrálo ještě v průběhu prázdnin,
jsme krutě prohráli gólem v poslední minutě 3:4. Ve všech následujících utkáních jsme naplno bodovali a uhráli krásných 30 bodů!
Střelecky se nejčastěji prosadili Honza Rychlý (15 branek) a Vojta
Vaněk (12 branek). Citelně nám chybí dlouhodobě zraněný Petr Kupský, kterému tímto přeji rychle uzdravení a brzký návrat na trávník.
Poděkování ale patří celému mužstvu, vedenému kapitánem Františkem Kedroněm. Kluci se pravidelně scházeli v průběhu podzimní části
vždy v pondělky a středy k pravidelným tréninkům v celkem hojném
počtu, což musím kladně ocenit. Začátkem nového ročníku s námi
začal znovu spolupracovat Martin Výtisk a za jeho účasti dostaly tréninky nový náboj. Škoda jen, že se z důvodu pracovních povinností
nemůže účastnit všech mistrovských utkání. Velkým přínosem jsou
individuální tréninkové jednotky brankářů s Josefem Bartošem ml.,
na kterých předává své zkušenosti svým mladším „parťákům“. Pod
jeho vedením se brankář našeho týmu Honza Thiemel výrazně zlepšil. Na podzim vychytal pět zápasů s nulou, ve všech utkáních byl opo-

FOTBALOVÁ AKADEMIE
Vážení sportovní a fotbaloví příznivci, v Bumerangu se pravidelně dočítáte o dění v naší
"velkopolomské fotbalové akademii". Mimo
pravidelných tréninků, turnajů a zápasů se
mj. také staráme o zážitkovou motivaci našich nejmenších nadějí.
22. listopadu 2014 jsme díky fyzioterapeutovi FC Baník Ostrava – Bc. Martinovi Výtiskovi (dodatečně mu za zprostředkování
děkuji) – navštívili s naší mladší přípravkou
(r. nar. 2005 a 2006) ligové utkání mezi FC
Baník Ostrava a FK Baumit Jablonec a odehráli poločasové utkání se stejně starými baníkovci. Celkem se tohoto utkání zúčastnilo
patnáct našich kluků (viz foto) a jako dopro-

rou a nebojím se říct, že máme jednoho z nejlepších brankářů v této
soutěži. Doufám, že mu zdraví a forma vydrží a bude na sobě dále
pracovat. Co mě ale nenechává klidným, je budoucnost tohoto týmu.
Po této sezóně dosáhne většina hráčů dorosteneckého věku a nastane „kruté“ nejen fotbalové období, kdy fotbal jde často stranou
a zájmy dětí se začnou ubírat jiným směrem. Generační problém neřešíme pouze my, ale řeší ho i jiné kluby. Kvůli nedostatku hráčů však
nemůžeme pro další ročník (2015/16) tento tým rozdělit na dorostence a starší žáky. Pokud nezůstanou kluci spolu, nemůžeme přihlásit ani jedno z těchto mužstev. Většina hráčů může nastoupit
pouze v dorostenecké kategorii, proto se musí ostatní, pokud budou
mít zájem hrát, přizpůsobit. Tímto bych chtěl oslovit kluky (ročníky narození 1997 až 1999), kteří by měli zájem si v další sezóně
(2015/16) zahrát a pomoci na hřišti mladším kamarádům, aby po
zimní pauze začali docházet společně na tréninky starších žáků, kde
se začneme postupně připravovat na další ročník. Doufám, že se nám
tento záměr podaří zrealizovat a mužstvo „pojede“ dál. Děkuji všem,
kteří se jakoukoli měrou podíleli na chodu tohoto týmu, a věřím, že
v příštím roce budeme opět v této spolupráci pokračovat. Všem Vám
i ostatním přeju hodně pevného zdraví, pohody a klidu.
Rostislav Vaněk, trenér starších žáků TJ Velká Polom

vod dalších 32 rodičů, prarodičů, sourozenců,
či kamarádů. Pro všechny jsme vypravili na
zápas autobus.
Kluci měli tu čest navštívit slavný stadion
Bazaly, v záři reflektorů a za přítomnosti
kamer ČT doprovodit za ruku prvoligové
hráče k výkopu utkání. Všichni byli v televizi
krásně vidět. Poznali atmosféru ligového utkání, fandění ostravských fans, vyfotili se
s 2. nejlepším střelcem historie reprezentace
České republiky Milanem Barošem. Zahráli
si v poločase utkání, za což byli nakonec
všichni odměněni pravou italskou pizzou.
O výsledek opravdu nešlo, spíše jen o jiskry v očích kluků, které jim doufám daly další
radost a chuť ke sportu a k fotbalu zvláště...

Za trenéry mladší přípravky TJ Velká
Polom Víťa Rychlý
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FOTBAL PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pod tímto názvem se skrývají věkové kategorie, které jsou velice specifické a zaměstnávají fotbalové experty snad na celém světě. V posledních
dvou letech se výrazně zkvalitnila práce s nejmladšími adepty fotbalu v přípravkách a žácích TJ Velká Polom. Náš oddíl si uvědomuje, že v současné
situaci je nutností pokrýt potřeby družstev převážně z vlastních zdrojů – tedy
svými odchovanci. Fotbalový trénink dětí, jednoduché, zcela běžné slovní
spojení, za kterým si každý člověk představí konkrétní činnost nejmladší generace. A přece se v něm
skrývá množství velmi protichůdných pohledů. Můžeme
v něm vidět nejenom oficiální
trénink v určitém klubu, ale i hodiny tělesné výchovy ve škole
anebo jen hru party kluků na
ulici. Dále je zde zřejmý i zdravotní aspekt, nezbytný pro harmonický vývoj dětí. Fotbal hraje
důležitou roli i jako prostředek pro realizaci dítěte, které při něm zažívá
opojné chvíle vítězství, ale i hořkost porážky, rozzářené oči při úspěchu, ale
i únavu po namáhavém tréninku. Dítě se může stát na chvíli šampiónem,
který stojí na stupni vítězů a dostává medaili, ale na druhou stranu ví, že
k tomuto okamžiku vede jenom trnitá cesta práce a odříkání. Učí se při ní
pohledům na sebe sama a svoje možnosti, učí se ale též pohledům na druhé
a poznává, že existují pravidla, která je nutné dodržovat, protože jinak přijde
trest. Někdy ale fotbal u dětí není jen nevinná zábava. V současné době, kdy
vrcholová kopaná přináší možnosti ohromných finančních výdělků, se u některých rodičů stává prostředkem, jak do budoucna existenčně zabezpečit svoje děti. Proto jsou často na oltář sportovní slávy obětovány základní
atributy dětství. Rodiče mnohdy pokládají drobné úspěchy za skutečný talent a zaměňují reálné předpoklady za svoje sny. Některé děti mají předpoklady dostat se až na úplný vrchol, ale tato pravděpodobnost je poměrně

malá. Proto je třeba si uvědomit, že fotbal není jen o zvyšování výkonnosti
a přípravy na utkání. Je to dlouhá a často velmi složitá výchovná činnost, kdy
na jejím konci by měl stát vždy člověk, kterému sport dal především krásné
dětství plné kamarádů, zábavy a prožitků, k nimž se přidají i vzpomínky na
úspěchy či neúspěchy. Tohle byl,
je a bude náš cíl v práci s mládeží
ve Velké Polomi. V září roku
2013, v době, kdy jsme začínali
trénovat, „nás“ bylo 12 hráčů.
V tuto chvíli, kdy píšu tento článek, chodí pravidelně 20 až 22
dětí, zapsáno je 28 dětí. Náš tým
byl poprvé přihlášen do soutěže
na podzim 2014. V soutěži jsme
prohráli jen jeden zápas. V hale
jsme začali trénovat 1. listopadu, abychom se mohli přihlásit na soutěže pořádané v zimě. Práce se úročila a ve Smilovicích jsme skončili na pěkném
3. místě. Nesmím opomenout vítězný miniturnaj v Hradci nad Moravicí, který
se konal 9. listopadu, a nám se ho podařilo vyhrát. Tato vítězství jsou pro děti
a nás trenéry jen třešničkami na dortu… Fotbal nebereme jen jako dril, ale
hlavně zábavu, snažíme se pro kluky v halové sezóně nachystat co nejvíce
turnajů a se starým rokem se rozloučíme na tzv. Závěrečné. Po přechodu trenéra Pepy Bartoše k jinému ročníku dětí, kde odvádí dál perfektní práci,
jsem nesmírně rád, že s trénováním dětí mi pomáhají noví kolegové – Martin Mučka a Radim Ujfaluši. V roce 2014 dobře fungovala spolupráce a komunikace mezi jednotlivými trenéry všech týmů. Také si vážím bezchybné
spolupráce s rodiči a s vedením Obce Velké Polom v čele s paní starostkou
Ing. Ludmilou Bubeníkovou. Děkuji také vedení TJ Velká Polom, Ing. Emilovi
Chudobovi a Ing. Josefovi Sztefkovovi, za snahu a pomoc, všem sponzorům a lidem, kteří nám vytvořili skvělé podmínky pro práci s mládeží. Nový
rok nám přinese nové povinnosti, nové cíle, nové zážitky. Věřím, že společně
to zvládneme!!! Přeji hezké prožití vánočních svátků a PF 2015.
Peter Chalachan, trenér

PODZIMNÍ FOTBALOVÁ SEZONA MLADŠÍCH ŽÁKŮ VELKÉ POLOMI
Poslední srpnový týden začala příprava
mladším žákům Velké Polomi. Na nás
trenéry (J.Bartoš, R.Strnad) i hráče čekal
nelehký úkol. Přejít z malého hřiště, kdy
chlapci hráli 4+1 na skoro celou hrací
plochu, s počtem hráčů 8+1 a pravidlem
offsidu.
Naši svěřenci si ale s těmito překážkami poradili
velmi rychle. A musím uznat, že až na pár zápasů,
kdy nás soupeř přehrál silou, protože byl někdy až
o tři roky starší, hráli velmi slušně. Hráli jsme systémem na tři obránce v řadě, tři záložníky a dva útočníky. Museli jsme do kluků za velmi krátkou dobu
„nacpat“ věci jako vzájemné zajišťování, posunování
obránců, záložníků a útočníků v obranné fázi nebo

v přechodu do útoku. Samozřejmě že je stále na
čem pracovat, ale hráči velmi rychle pochopili, co po
nich chceme. Po ukončení podzimní části soutěže,
ve které máme jednoznačně nejmladší mužstvo,
jsme přešli do místní školní tělocvičny. Opět se před
námi objevilo několik jasných úkolů a cílů. Přeorientovat se na zimní halovou sezonu, ve které budeme absolvovat několik (sedm) velmi kvalitně
obsazených turnajů v nádherných halách a s velmi
silnými soupeři. V přípravném období budeme klást
důraz na techniku jednotlivce, rychlostní, koordinační
a obratnostní prvky hráčů, protože věk fotbalisty od
10 do 12 let je nazývám zlatým věkem učení ve fotbalu, kdy se může spousta věcí povést, nebo také
zkazit. Halové turnaje slouží hlavně k tomu, aby hráči

na malém prostoru zlepšili svou techniku s míčem,
pohyb bez míče a neustále byli při svém výkonu pod
tlakem soupeře. Doufám, že výsledky se dostaví
a za tvrdou práci přijde i odměna. I když výsledek
v těchto kategoriích není důležitý, medaile nebo
pohár potěší každého sportovce. Děkuji našim
svěřencům za píli, nasazení a odhodlanost na
sobě pracovat a své individuální schopnosti zabudovávat do kolektivního pojetí. Dík patří vedení
Obce Velká Polom a zástupcům tělovýchovné
jednoty za finanční a materiální podporu a rodičům a fanouškům za tu morální. S přáním krásných Vánoc a úspěšného roku 2015 se s Vámi
loučí trenéři Roman Strnad a Josef Bartoš.
Josef Bartoš

A ZNOVU FOTBAL-TENTOKRÁT MUŽI
Letní příprava mužů na novou sezonu začala 20. července,
tedy měsíc před začátkem krajské soutěže I.B třídy MSKFS.
Tento rok se výrazně neposilovalo, ofenzivu přišel posílit jen
Jakub Vyhlídal z Pustkovce, ale pojistili jsme si hráče z hostování na přestup (bratři Šmídovi, P. Dluhoš). Tým se do této podoby dával „do kupy“ tři roky.
Po vydařeném vstupu do soutěže (hlavně vítězství v derby nad Dolní
Lhotou) přišlo hluché období několika zápasů, které jsme nezvládli takticky nebo se v kritických situacích nezvládlo čelit tlaku soupeře. Pár smolných proher po slušných výkonech nás srazilo do spodní části tabulky.
Kdo fotbalu „rozumí“ a chodí na naše zápasy pravidelně, ví, že soupeři
– hlavně ti z „prajzké“ (Hlučín, Kravaře) – posilují o hráče vyšších dorosteneckých soutěží, a tím do týmu zabudovávají hotové a na I.B třídu velmi
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vyspělé fotbalisty. U nás spádová oblast těchto mužstev neexistuje. Tímto
se z naší ligy stává velmi kvalitní a vyrovnaná soutěž, kde tým zespod tabulky může překvapit i lídry soutěže.
Zimní příprava začne jako každý rok druhý týden v lednu, takže bude
hodně času odstranit chyby a nabrat energii na jarní boje. Za velkou
pomoc děkuji J. Sztefkovi, předsedovi oddílu kopané, který je zároveň vedoucím mužstva mužů. Děkuji všem pořadatelům, „hospodě“ GÓL, za
podporu fanouškům a sponzorům, Obci Velká Polom a Tělovýchovné jednotě za finanční a materiální zabezpečení chodu celého klubu. Samozřejmě hráčům našeho mužstva děkuji za obětavost, bojovnost a nasazení
v utkáních a tréninkovém procesu. Protože se blíží svátky a konec roku,
všem přeji jejich krásné prožití a následující rok plný úspěchů.
Josef Bartoš, trenér

DOTAZNÍK
(pro zpracování Plánu rozvoje Obce Velká Polom)

1.

Co považujete v obci a jejím okolí za nejdůležitější?

Hezké prostředí obce
Dostupné nebo příjemné bydlení
Možnosti podnikání
Kulturní vyžití
Sportovní vyžití
Dopravní dostupnost
Možnosti rekreace
Kontakty s obyvateli obce
Dobré nákupní možnosti
Možnosti vzdělávání
Bezpečnost v obci
Zdravotní a sociální péče
Jiné, prosím, uveďte............................................................................................................................................

2.

Jaký by podle Vás měla mít obec v budoucnu charakter?

Klidná obec s potřebou setkávání se s ostatními obyvateli
Kulturně společenská obec se zachováváním tradic
Zelená obec – čisté životní prostředí
Obec s rozvinutou sociální a zdravotní sítí
Obec sportu
Bezpečná obec
Obec zaměřená na cestovní ruch
Jiný, prosím uveďte..............................................................................................................................................

3.

Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu života v obci a jejím okolí?

Neshledávám problémy s kvalitou života v obci a jejím okolí
Lokální topeniště (spalování nevhodných paliv, emise škodlivých látek)
Černé skládky
Automobilová doprava
Hluk v okolí
Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
Nedostatečný svoz odpadů
Neukázněnost občanů – jaká.....................................................................................................................
Jiné, prosím uveďte jaké..................................................................................................................................
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4.
Uveďte, prosím, které prvky obecní infrastruktury a občanské vybavenosti (např. komunikace,
parkovací plochy, obchody, restaurace, sportovní zařízení, kulturní zařízení, sociální a zdravotnická
zařízení, nakládání s odpady, kanalizace, rozvody tepla, plynu a elektřiny, zeleň atd.) podle Vás v obci
chybí nebo jsou v nevyhovujícím stavu (prosím, uveďte konkrétní budovy či lokality).
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.

Cítíte se v obci bezpečně? Vyberte, prosím, z níže uvedených možností, co podle Vás ohrožuje bezpečnost v obci:

V obci se cítím bezpečně
Výskyt problémových osob (nevhodné chování, vandalismus atd.)
Kriminalita páchaná v obci
Nedostatečná činnost policie
Chybějící nebo nedostatečné pouliční osvětlení
Nedodržování rychlosti automobilů v obci
Jiný, prosím uveďte..............................................................................................................................................................................................................................................

Základní charakteristiky respondenta
1. věk
12 -18 let
2. pohlaví
muž
3. vzdělání
základní
vyučený

19 – 24 let

25 – 44 let

45 – 59 let

70 a více let

žena

středoškolské bez maturity
středoškolské s maturitou

4. ekonomická aktivita
studující
důchodce
soukromý podnikatel
v domácnosti, na mateřské
zaměstnanec v soukromém sektoru
nezaměstnaný
5. kde pracujete, resp. studujete
ve Velké Polomi
jinde v rámci okresu
mimo okres
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60 – 69 let

vysokoškolské

zaměstnanec ve státním sektoru

