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NÁŠ
Vážení a milí
spoluobčané,
je tady doba prázdnin
a dovolených. A tak mi
dovolte úvodem popřát
Vám všem hodně hezky
strávených prosluněných prázdninových dnů
v dobré náladě a pohodě.
A nyní k tomu, co
se děje u nás v obci. Asi téměř všichni víte,
že jsme v letošním roce připravili k realizaci
tři stavby a v červnu je všechny zahájili.
Cílem rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí

Policie ČR, je odstranění zásadních nedostatků, které uživatelům objektu komplikovaly život. Do budovy v zimních měsících při
nafoukání většího množství sněhu opakovaně zatékalo. Proto jsme rozhodli, že ji zastřešíme sedlovou střechou, která mnohem
lépe zabraňuje podobným problémům.
Funkčními by se měly stát i garáže u objektu,
nájezdová rampa zpřístupní objekt i imobilním občanům. Zateplením fasády by se mělo
dosáhnout větších energetických úspor a barevná fasáda tuto stavbu zkrášlí, což je velmi
potřebné.
Před nedávnem jsme zjistili, že byla vyhlášena poslední výzva z ROP Moravsko-

slezsko, oblast podpory: 10.4.1. Rozvoj venkova. Jejím cílem je vyčerpat všechny zbývající ušetřené prostředky z končícího
plánovacího období EU. Rozhodli jsme se
uplatnit zde naše dva projekty, a to tělocvičnu a sokolovnu. Času zbývalo velmi
málo, začal tedy blázinec. Bylo třeba připravit spoustu podkladů, uzavřít smlouvy na

a výsledek je nejistý, rozhodlo zastupitelstvo obce o
přijetí úvěrů, kterými budou
tyto investice profinancovány, abychom se nedostali
do finanční tísně. Úroková
sazba i ostatní podmínky úvěrových smluv
jsou pro obec mimořádně výhodné. Věříme

MÁME TOHO PŘED SEBOU JEŠTĚ HODNĚ
JSME VŠAK OPTIMISTÉ
různé administrativní úkony, velmi rychle zorganizovat výběrová řízení, neboť jednou
z podmínek pro schválení dotace je uzavřená
smlouva o dílo s vybraným uchazečem.
Všechno se podařilo, žádosti byly odevzdány
v řádných termínech. Stavby musí být zrealizovány do konce roku 2015, ukončeny, zaplaceny. Součástí
uznatelných výdajů
je také vybavení
obou objektů. Na
dodávku vybavení
nyní připravujeme
veřejnou soutěž.
Zda a jak vysokou
dotaci z ROP dostaneme, budeme
vědět až v příštím roce. Je to zcela jiný postup než v normálním režimu, a to právě
proto, že se jedná o dočerpání zbývajících
prostředků, jejichž výši ovlivňují jak kurzové
rozdíly, tak i z různých důvodů nevyčerpané,
případně vrácené prostředky jiných žadatelů
z předešlých výzev. Právě proto, že tuto výzvu
provází z našeho pohledu hodně neznámých

však, že se nám podaří akce zrealizovat bez
větších problémů a dotaci získáme. V případě tělocvičny jsme na jeden stavební objekt požádali i o dotaci na zateplení u SFŽP
– tato nám byla přiznána. Podrobnější informace o uvedených projektech, na které
jsme podali žádosti o dotaci, naleznete v jiné
části vydání tohoto Bumerangu.
Připravujeme
také
opravy některých místních komunikací a samozřejmě řešíme spoustu
jiných provozních záležitostí.
V rámci projekční přípravy jsme zadali vypracování projektové dokumentace na
zastřešení multifunkčního hřiště, rekonstrukci ústředního vytápění obecního úřadu
a budeme muset dokončit projekční přípravu
na odkanalizování celé obce.
Máme toho před sebou hodně, nakonec
– jako každým rokem.
Pokračování na str. 2

Kolik pohody, radosti, krásy a příjemných chvil se dá prožít a spatřit například na břehu našeho “nového” velkopolomského rybníka.

Pokračování ze str.1
Také se musím krátce vrátit k naší akci,
kterou jsme tentokrát jednoduše nazvali Den
obce. Určitě jste si v následujících chladných
a deštivých dnech uvědomili, že se nám podařilo trefit se do toho správného data.
Nebudu hodnotit jednotlivá vystoupení,
podle výrazu tváří přítomných hostů a ostatních účastníků to vypadalo na absolutní spokojenost.
Chci na tomto místě ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na přípravě prostor, akce samotné,
pomáhali s občerstvením či se jenom zastavili s našimi slovenskými přáteli na kus řeči.
Kolektiv ochotných a pracovitých lidí tak
zvládl i zátěžové situace. A to je fajn. Mimořádnou pochvalu
pak posílám našim
myslivcům – za
vstřícnost, s jakou

se ujali zajištění stravování pro naše hosty, za
chutnou stravu ze zvěřiny i za šíření dobré
nálady, kterou si zachovali i při tom obrovském náporu hostů. Na to, že se nejedná o
profesionály (ať už kuchaře či číšníky), se
s tímto úkolem vypořádali velmi dobře. Také
naši slovenští přátelé vyjadřovali obdiv
a uznání. Děkujeme.
Naši partneři z Dlhé nad Oravou byli ubytováni v Háji ve Slezsku. V neděli se většina
z nich zúčastnila mše svaté v našem kostele.
Pan starosta Ján Kamas byl velmi překvapen, když je všechny uvítal náš duchovní otec
Mariusz Banaszczyk a v přímluvách myslel
nejen na přátelství mezi národy, ale i na něj
samotného, tedy pana starostu Kamase,
který v neděli 14. června měl narozeniny.
Bylo to milé, příjemné a překvapující. Děkujeme i jemu za jeho pozornost.
Po nedělním obědě jsme pro účastníky
z partnerské obce i zájemce z řad našich za-

stupitelů připravili návštěvu Památníku Ostravsko-opavské operace. V Hrabyni nás
uvítala paní starostka Zdeňka Jordánová
a uvedla do památníku. V úvodním proslovu popsala hrůzy 2. světové války
obecně a v naší oblasti zvlášť. Poté jsme
všichni tři starostové společně položili kytici
květů k sarkofágu jako výraz vděku všem,
kteří položili životy za svobodu našich národů.
Bylo to takové završení oslav 70 let od konce
války. Komentovanou prohlídku velmi zajímavé expozice pak zajistil pan Ondřej Kolář,
Ph D., zaměstnanec památníku. Všichni
zhodnotili tuto návštěvu kladně – jako velmi
zajímavou, poučnou a přínosnou. Plni dojmů
jsme se následně u Motorestu s našimi přáteli rozloučili a popřáli jim šťastnou cestu
domů. Už teď se těšíme na příští setkání.
Ing. Ludmila Bubeníková
starostka obce
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Stavební úpravy tělocvičny a zázemí
ZŠ Velká Polom

Dodavatel stavebních prací: Hrušecká stavební spol. s r.o., Hrušky
Celková vysoutěžená cena stavebních prací: 3 889 999,- Kč bez DPH
Termín realizace: 6 – 9/2015
Technický dozor investora a BOZP: Ing. Dagmar Konečná
Zhotovitel projektové dokumentace: Ladislav Lazecký, Tísek

Stručný popis projektu:
A/
Předmětem žádosti z ROP (registrační číslo:
CZ.1.10/4.1.00/05.01841) je pouze stavební objekt SO 02.
Vnitřní stavební úpravy budovy tělocvičny a zázemí, který zahrnuje
bourací práce stávajících otvorů a příček, obkladů, dřevěného podhledu stropu, vyzdění nových příček, rekonstrukce sociálního zařízení, nové podlahy, malby, nátěry, pořízení nové zdravotechnické
instalace, nové osvětlovací soustavy, světelné elektroinstalace. Zakoupeno bude nové vybavení tělocvičny podle požadavku ředitele
školy.

B/
Předmětem žádosti o podporu ze SFŽP v rámci operačního programu Životní prostředí (číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/15.26910) je stavební
objekt SO 01: Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a zázemí. Cílem je, jak je patrné z názvu, realizovat taková opatření, aby výsledkem bylo snížení nákladů na spotřebované energie. Jde především o nová otopná tělesa, zateplení fasády a části střechy. Práce budou prováděny dle vypracovaného energetického auditu, který byl jednou
z požadovaných příloh žádosti a který vyhodnocuje energetickou
bilanci před a po stavebních úpravách.
Cílem projektu je zkvalitnit zázemí pro výuku tělesné výchovy žáků,
sportovní volnočasové aktivity obyvatel a spolků, rozšíření sportovních zařízení o lezeckou stěnu, zvýšení bezpečnosti uživatelů
tělocvičny, zvýšení motivace k pohybovým aktivitám, snížení energetické náročnosti budovy, estetizace objektu, růst kvality života
v obci a zvýšení image obce Velká Polom.
Realizací této stavby završíme poslední etapu modernizace našeho školského zařízení. Záměrem rekonstrukce naší základní školy a výstavbou nové
mateřské školy jsme se začali zabývat již někdy v roce 2004, kdy jsme připravili k modernizaci nejstarší část školy z roku 1961 včetně školní kuchyně a jídelny, později následovala novější část školy a mateřská školka, přibylo dětské hřiště i víceúčelové hřiště. Jsme rádi, že záměr se
nám postupně daří realizovat.

Revitalizace víceúčelového zařízení v obci Velká Polom,
2. etapa
Registr. číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01832
Dodavatel stavebních prací: Beskydská stavební, a.s., Třinec
Vysoutěžená cena stavebních prací: 18 893 030,- Kč bez DPH
Termín realizace: 6-12/2015
Technický dozor investora a BOZP: Ing. Dagmar Konečná
Zhotovitel projektové dokumentace: PPS Kania, s.r.o. Ostrava

Cílem projektu,
na který je podána žádost o dotaci z ROP, je změnit dispoziční řešení sokolovny tak, aby odpovídala současným potřebám, zpřístupnit objekt osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace vybudováním bezbariérového přístupu, zrekonstruovat zázemí pro rozhodčí na úroveň hygienických a estetických norem, přistavět, zrekonstruovat a zkvalitnit prostory
velkého sálu včetně zázemí pro návštěvníky a účinkující, vytvořit
vhodné prostory pro divadelní vystoupení vybudováním prostorného jeviště, přistavět a zrekonstruovat prostory restaurace a kuchyně na úroveň současných standardů, vybrat provozovatele
restaurace, pořídit vnitřní
vybavení a venkovní posezení a vytvořit nové pracovní místo (správce zařízení).
Objekt bude zateplen, opatřen novou fasádou, vyměněna budou okna i dveře, vybudována budou
nová schodiště, venkovní terasa, nově bude vybudováno sociální zařízení, omítky, obklady, osvětlení
a ústřední topení. Bude zakoupena technologie kuchyně a pořízena vzduchotechnika. Upraveny
budou i venkovní plochy, vznikne několik parkovacích stání. Celkově dojde k estetizaci jak objektu,
tak i jeho nejbližšího okolí a spolu s již realizovanou stavbou tribuny tak dokončíme jeden z nejnáročnějších projektů, který jsme začali připravovat již v roce 2008.
Ing. Ludmila Bubeníková
starostka obce
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Místní poplatek za svoz odpadů
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Novela zákona o odpadech přinesla obcím nové povinnosti.
Do systému sběru a svozu odpadů organizovaného obcí se zařadil také sběr a svoz BIO odpadů. Co to pro obec znamená?
Díky výborné spolupráci se svozovou společností OZO Ostrava s.r.o.
proběhl převod „hnědých“ nádob do obce velmi hladce. Nutné je také
poděkovat našim občanům, kteří díky své ukázněnosti potvrdili svoje trvání zájmu o svoz „hnědé“ nádoby v řádném termínu. Jak jistě víte, obec
navíc zajistila sběr „velkého“ BIO odpadu, který se pravidelně vybírá každou lichou sobotu na obecním dvorku (ul. Osvoboditelů ve směru na Háj ve Slezsku).
Odebraný BIO odpad je štěpkován a mulčován a předává se zpět našim občanům
pro jejich potřebu. Tato služba, kterou obec převzala, však představuje další náklady
v odpadovém hospodářství.

V průběhu března a dubna jsme zaznamenali zvýšený zájem o přistavení „hnědé“ nádoby, z čehož máme samozřejmě radost, protože se třeba zmenší vyvážený BIO odpad do
příkopy za tvrzí. Předpokládané zvýšení nákladů na odpadové hospodářství v roce 2015
představuje částku cca 500 tis. Kč. Částka 500 tis. Kč znamená, jen tak pro představu,
opravu jedné z menších komunikací v obci. Zastupitelstvo obce proto na svém zasedání
dne 22.6.2015 rozhodlo o změně místního poplatku za systém odpadů s platností
od 1.8.2015. Částka místního poplatku za systém odpadů bude od srpna v hodnotě
612,- Kč/rok/občana (51,- Kč/měsíc/občana). Tuto změnu v tomto roce zaznamenají
lidé, kteří se do obce přistěhují a nově narození občánci. Stávajících občanů se částka poplatku bude týkat až od roku 2016. Zastupitelé obce na své pracovní poradě diskutovali
další možnosti v nastavení systému odpadů v obci. Čekáme na vyhlášení výzvy v Operačním programu životního prostředí, kde bychom pro zájemce z řad občanů rádi získali domácí kompostéry (zájemců máme cca 200). Obec uvažuje o obecní kompostárně, ve hře
je také velký štěpkovač a nebo i volba jiného systému sběru a svozu BIO odpadů. Většina
obcí své zkušenosti zatím nabírá, celá problematika je prozatím tzv. v plenkách a řešení zvolené obcí nemusí být konečné.
Ing. Pavlína Mučková

Organizace
svozu odpadů
Svoz komunálního odpadu
probíhá vždy v pondělí s tím, že čtrnáctidenní cyklus je v lichých týdnech
prováděn v „horní“ části obce, tj. od ul.
Opavská ve směru na Háj ve Slezsku,
a v sudých týdnech v „dolní“ části obce,
tj. od ul. Opavská ve směru na Dolní
Lhotu.
Odpad ze zeleně
je svážen v intervalu 1 x za 14 dnů v lichých týdnech v období od 1. dubna do
30. listopadu, a to pro občany, kteří mají
tuto službu objednanou u obce.
Svoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu pro
občany obce Velká Polom proběhne v sobotu 12. 9. 2015 vždy od 8.00 do
11.00 hodin na autobusovém stanovišti v ulici 9. května.
Ing. Pavlína Mučková

Splatnost místního poplatku za odpady
Upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku za odpady je stanovena
do 31.07.2015. Následujícím dnem je poplatek již nedoplatkem a je ze strany správce
poplatku (obecní úřad) penalizován v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou.
Ing. Pavlína Mučková

ZÁJEM DĚTÍ O ŠKOLNÍ DRUŽINU JE STÁLE VĚTŠÍ
S přibývajícím počtem dětí v naší škole vzrostl zájem i o školní
družinu. Po jednání na příslušných úřadech jsme v září 2014 otevřeli třetí a čtvrté oddělení školní družiny v prostorách sálové učebny.
V uplynulém školním roce (2014/2015) se staraly čtyři vychovatelky o sedmdesát chlapců a padesát děvčat. Kromě běžných her
a soutěží měly děti možnost navštěvovat v rámci školní družiny ještě
tyto kroužky: dva výtvarné, čtyři keramické, míčové a sportovní hry,
dva gymnastické a turistický.
Dále jsme pravidelně navštěvovali místní knihovnu, kde si děti samy
dle svého výběru půjčují knihy a časopisy. Dlouhodobou akcí byl turnaj prvních tříd v pexesu o buchtu. Soutěžilo všech padesát prvňáčků
a vítězi tohoto turnaje se stali Karolína Boleslavská a Adam Bitta s 38
vítězstvími. V září jsme otevírali nová oddělení se starými lavicemi a minimem nábytku, her a hraček. Po necelém roce máme hezkou novou
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místnost, kterou jsme dovybavili nábytkem a vyzdobili vlastními výtvarnými pracemi.
Mezi poslední „výtvarná díla“ patří holubník s holoubky, kde každý
z nich nese vzkaz „Proč chodím do družiny?“. Odpovědi jsou rozmanité:
Protože neumím odemknout zámek. Protože se nudím. Protože si tady
můžu hrát s kamarády. Protože jsem malý…
Přejeme našim dětem, aby si o prázdninách odpočaly, relaxovaly
a v září se na ně těšíme s dalšími tajnými překvapeními.
Magdalena Gorpielová vedoucí vychovatelka ŠD

Centrální evidence psích známek
Obecní úřad Velká Polom připravuje zapojení se do
centrálního registru mikročipů psů a psích známek –
www.identifikace.cz. Pro pracovníky úřadu, ale i nálezce,
bude snazší nalezeného pejska identifikovat a předat
zpět majiteli. Žádáme držitele psů, aby svému miláčkovi
umístili na obojek psí známku vydanou obecním úřadem.
Pokud zjistíte, že známku postrádáte, přijďte si pro novou. Rádi bychom, aby držitelé psů při oznamovací povinnosti uváděli také své telefonní číslo nebo e-mail, aby bylo možné držitele psa kontaktovat ze
strany nálezce nebo pracovníků úřadu. V případě, že jste tento údaj
nesdělili, je možné jej dodatečně zaslat na e-mail: sekretariat@velkapolom.cz a tento údaj bude do karty vašeho psa zaznamenán. Děkujeme vám.
Ing. Pavlína Mučková

PŘIZNÁNÍ NEBO VYZNÁNÍ?
Bývá dobrým
zvykem, že každý,
kdo nastoupí do
nové funkce, má
určitý čas na seznámení se s problematikou, která
s touto funkcí souvisí, a jeho rozhodnutí jsou z tohoto
pohledu také tolerantněji posuzována. Pro toto období se ustálil termín,
kterému se loveckou hantýrkou říká „doba
hájení“ a trvá sto dní. Historie těchto 100 dní
sahá až do období druhého císařství Napoleona. Následně tento historický fakt využil
americký prezident Franklin D. Roosevelt,
který v době hospodářské krize požádal
Kongres, aby následujících 100 dní pilně
pracoval a přijal zákony a regule, jimiž se
měla země dostat z krize. A skutečně následujících 100 dní měl Kongres klid na práci
a poté se začalo hodnotit. Tolik krátce z historie tohoto často používaného oblíbeného
slovního spojení.
„Mých“ 100 dní od nástupu do funkce
místostarosty obce už uplynulo dávno, nechci a ani mi nepřísluší hodnotit mé působení v této funkci. Chtěl bych se pouze
zamyslet a společně s vámi i podělit o několik postřehů, zážitků a zkušeností, které mne
v této funkci již potkaly.
Jaké je to být občanem, který na sebe
vezme odpovědnost místostarosty a vrhne
se do samosprávy na plný úvazek? Od listopadu, kdy jsem byl zvolen a jmenován mís-

tostarostou obce, mám pocit, že stále běžím,
běžím…
Po zkušenostech z předchozích dvou volebních období, kdy jsem zastával funkci
člena Rady obce, jsem se naivně domníval,
že mám celkem slušný přehled o chodu
obce, o problematice a problémech, které
naše obec má a musí řešit v nejbližším období. Dnes mohu zcela odpovědně prohlásit,
že jsem se mýlil. Pohled „zevnitř“ je zcela jiný
a odlišný. Pohled běžného občana – voliče
je rozdílný od pohledu zastupitele, následně
jiný pohled má člen rady a samozřejmě nejkomplexnější přehled má vedení obce. Je to
přirozeně dáno i množstvím informací, které
má k dispozici každá výše citovaná skupina
a jak následně s těmito informacemi pracuje.
Prostě, jednoduše a bez jakékoli ironie řečeno (jak se dnes s oblibou říká), „co skupina, to jiný level“.
A dostávám se k tomu základnímu – prozření, které já osobně prožívám v této funkci,
a tím je rozdílný pohled na některé problematické záležitosti. Často se mi stává, že občané, kteří se rádi odvolávají na „zdravý
selský rozum“, či „logické a správné řešení“,
přicházejí s variantami řešení, které jsou
možná výhodné pro ně samotné, ale už ne
pro ostatní, někdy dokonce jdou úvahy proti
zájmu většiny. Ta jejich nová logika má najednou jiný rozměr, jiný pohled, většinou na
úkor obce nebo ostatních občanů. Když
začnu hájit zájem většiny, dost se nestačím
divit. Diskutující většinou ani nechce naslouchat. O to složitější komunikace a následná domluva pak je. Velkou náplastí ale
také oporou jsou naopak zkušenosti s obě-

tavými spolupracovníky na obci a s občany
iniciativními a ochotnými kdykoli pomoci
radou, nápadem, myšlenkou či doslova pomocnou rukou.
Ale dosti nářků, pojďme dále. Vedle běžných činností souvisejících se zajištěním služeb obecního úřadu občanům jsem velice
příjemně překvapen naším podnikatelským
areálem v ulici Hradské, který má pro obec
nemalý ekonomický přínos, o čemž mnoho
občanů možná ani neví. Čeká nás tam ještě
hodně práce na vylepšení podmínek pro nájemce z řad podnikatelů, ale pevně věřím, že
tento areál má velký potenciál do budoucna.
V současné době se rozjely tři velké investiční akce – sokolovna, tělocvična, budova Policie (viz informace paní starostky
v úvodníku Bumerangu), které by po zdárném dokončení měly přispět ke zkvalitnění
podmínek bydlení našich občanů. Věřte mi,
že se zajištěním zdárného průběhu těchto
akcí je spojeno mnoho dalších, pro občany
zcela neznámých povinností a požadavků.
Vedle již dokončené opravy na ul. Kašparské
máme letos v plánu i další opravy místních
komunikací.
Takže závěrem bych chtěl konstatovat, že
po „svých 100 dnech hájení“ nelituji, že jsem
do toho šel. Práce je to velmi pestrá, zajímavá a přínosná, přestože z funkce místostarosty mám někdy těžkou hlavu. Většinou
však pocit z dobře vykonaného díla překryje
některé stinné stránky. A tak se těším na
další nové zkušenosti a aktivity, které máme
před sebou.
Ing. Emil Chudoba, místostarosta obce

V NAŠÍ ŠKOLE JSME MĚLI OPRAVDOVOU OLYMPIÁDU JAK BUDE O PRÁZDNINÁCH

Ve čtvrtek 25. a v pátek 26. června 2015
uspořádali učitelé prvního stupně ZŠ Velká
Polom olympiádu pro děti prvních až pátých tříd.
Akce se zúčastnilo více než sto osmdesát

dětí, které zcela zaplnily
fotbalové hřiště. Soutěžilo se v klasických disciplínách, například hod
plným míčem, skok do
dálky či sprint. Rozhodoval každý metr,
každá vteřinka. Závodníci se vydali ze všech
sil a vložili do soutěží
veškerý elán i nadšení.
Ti nejlepší byli nakonec
odměněni diplomem
a drobnými cenami.
Malou sladkou cenu
získali všichni účastníci.
Kolektiv pedagogů
prvního stupně zvládl
celou akci na výbornou, o čemž svědčílo
mnoho usměvavých dětských tváří, které byly
k vidění v průběhu i na závěr olympiády.
Mgr. Viktor Zedek

OTEVŘENO ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
V době letních prázdnin,
pokud nebude pršet, bude
školní hřiště pro žáky školy
otevřeno v pracovní dny od
15. července do 9. srpna vždy
v době od 9:00 do 11:00 hodin
a od 16:30 do 18:30 hodin.
Na hřišti bude k dispozici
sportovní vybavení a budou
na ně vpuštěni žáci pouze
ve sportovní sálové obuvi.
Dozor zajišťuje Jiří Vrbka
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KANTOŘI Z POLOMI ÚČASTNÍKY MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU
Jestliže chceme nějaké problematice opravdu porozumět, musíme se seznámit nejen s teorií, ale především s praktickou stránkou, a to nejen v tuzemském prostředí, ale také v zahraničí.
Právě toto umožnil projekt Učitelé na zkušené společnosti
ALVIT – INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ s.r.o. ve spolupráci s organizacemi Rizika internetu a komunikačních technologií a Rovné příležitosti.
Absolvovat týdenní odbornou stáž v Holandsku, Dánsku, Švédsku, Polsku, Estonsku, Itálii, Anglii nebo Islandu měli možnost i pedagogové předškolního vzdělávání z celého Moravskoslezského kraje.
I proto se do něj zapojili rovněž pracovníci ze ZŠ a MŠ ve Velké Polomi. Díky projektu účastníci načerpali inspiraci pro vlastní pedagogickou práci, náhled na české školství v evropském kontextu
i způsob organizace a vedení vlastní mateřské školy.
Pro české učitele byla stáž přínosná i díky prezentaci nových
metod práce s dětmi se specifickými potřebami, využívání moderních technologií ve výuce i spolupráce s rodiči. Praktickým kladem
projektu je i to, že učitelé získali sebevědomí a inspiraci pro zavádění nových, neotřelých, a přesto fungujících způsobů práce, o nichž
jen slyšeli, ale sami měli obavy je zavést do praxe.
Účastnice estonského výjezdu poznamenala: „Velmi mne oslovila portfolia dětí, které měly ve všech třídách a školách stejně
zavedeny, byly velmi smysluplně vypracovány, vedeny od nástupu
a odchodu dítěte z mateřské školy. Moc se mi tento systém a veDobré nápady. Někdy se ujmou, jindy
bychom je zahrabali pět sáhů pod zem, ale
v mateřské škole se bez nich neobejdeme.
Děti si mají především své dětství užít, a tak
se snažíme pro ně vymýšlet zajímavé akce,
které mohou prožít nejen se svými vrstevníky, ale také společně s rodiči. Letos, stejně
jako loni, jsme v rámci Dne dětí navštívili vojenský útvar ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

dení portfolia líbil a chtěla bych ho navrhnout paní ředitelce a pedagogickému sboru k posouzení a zavedení na naší mateřské
škole.“
Z Anglie si pro změnu paní učitelky odnesly následující inspiraci:
„Rozhodla jsem se aplikovat některé tyto metody v naší mateřské
škole prostřednictvím písmen, číslic a přidružených symbolů, jež
mají děti denně na očích, hrají si s nimi a využíváme je k nejrůznějším edukačním činnostem.“
Přidanou hodnotou projektu bylo vzájemné sdílení poznatků mezi
samotnými účastníky všech stáží na závěrečné konferenci, v publikaci
Učitelé na zkušené a také, jak poznamenala absolventka
islandské stáže: „Přeji našemu školství a hlavně našim dětem, aby
se v budoucnu některé tyto postřehy přeměnily v realitu i u nás. Aby
paní učitelky měly méně dětí ve třídách a přítomnost asis- tentky
alespoň u těch nejmladších dětí, která pomůže zajišťovat kvalitu
výchovně vzdělávacích činností v průběhu celého dne a reagovat na individuální potřeby dětí, a tím se stala neoddělitelnou součástí práce profesionální učitelky.“
Věříme, že si každý absolvent stáže odnesl pozitivní impuls pro svou
práci i život a že se výsledný efekt pozitivně projeví v samotných osobnostech dětí. Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a z rozpočtu České republiky.
Mgr. Tomáš Olivka
ředitel ZŠ a MŠ Velká Polom

cie. Děti si vozidla nejen prohlédly, ale
mohly do nich i nastoupit a vše zblízka prozkoumat. Bylo zajímavé sledovat chování
chlapů v uniformách k těm nejmenším. Jsou

to vlastně skoro všichni tátové, a tak věděli,
co bude děti zajímat. Dostali jsme i svačinku a na závěr si děti odnesly odznak roty

Dobré nápady..
Vojáci nás pozvali na Den otevřených
dveří. Přivítal nás velitel útvaru, kapitán Ing.
Petr Gřesík,
no a pak už
jsme
mohli
sledovat zásah
vojáků proti
záškodníkům,
který doprovázely výbuchy
barevných dýmovnic a také
střelba ze samopalů. Prohlédli jsme si
radiolokátory,
podzemní prostory, vojenskou techniku, přizváni byli rovněž hasiči, zdravotníci a Poli-

6

jsme pozváni i na policejní stanici ve Velké
Polomi, kde byly děti praporčíkem Danielem Kozelským seznámeny s prací policistů.
Mnoho policejních pomůcek si mohly vyzkoušet nejen ty nejmenší děti,
ale také my, učitelky.
Míváme hodně akcí pro rodiče a děti, akce pro maminky,
jen na tatínky se nějak míň
myslí. A tak jsme pro ně připravily už 2. ročník sportovního odpoledne ke Dni otců.
Sešli jsme se na školní zahradě, měli jsme připraveno šest disciplín.
Ty museli tatínkové plnit spolu se svými
dětmi. Všichni jsme se skvěle pobavili. Na
závěrečném nástupu se rozdávaly dětem diplomy, sladkosti a zlaté čokoládové medaile.

se spoustou obrázků a omalovánek. Už odpoledne si rodiče mohli prohlédnout fotky
jednotlivých tříd před radiolokátorem. Po-

časí nám přálo, atmosféra byla nádherná,
všichni jsme si to moc užili a teď už se jen
můžeme těšit na návštěvu v dalším školním
roce.
Nebyla to jediná návštěva v místech,
která jsou většinou doménou chlapů. Byli

Mohla bych psát i o dalším programu
školního roku 2014/2015, který byl pro nás,
učitelky, velmi náročný, ale nechám si to
třeba na příště. Všem, kdo se podíleli na přípravách těchto akcí, moc děkuji a věřím, že
i další školní rok bude pro všechny stejně
úspěšný.
Eva Válková
zástupce ředitele pro MŠ
při ZŠ a MŠ Velká Polom

Mladší žáci-turnaj v Dolní Lhotě-hodnocení sezony
Konec sezony jsme si zpestřili turnajem
v Dolní Lhotě a soustředěním v Loučné nad
Desnou (píšeme o něm v jiné části Bumerangu).
V konkurenci týmů Polanky, Pusté Polomi a domácího mužstva Dolní Lhoty jsme obsadili velmi
slušné druhé místo. V prvním zápase s Polankou

jsme po našem velkém tlaku remizovali 1:1, na
penalty vyhráli po skvělých zákrocích Dominika
Ploháka v brance. Ve finále nás čekal favorit tur-

naje Dolní Lhota. Ve velkém vedru jsme soupeři,
který byl opravdu velmi silný, celý zápas vzdorovali a prohráli jen 0:1, když opět čaroval v brance

S PORTOVNÍ

Plohák a nám se z některého z brejků nepodařilo vstřelit branku. Při vyhlašování výsledků turnaje jsme zaznamenali další ocenění. Náš
brankář Dominik Plohák byl vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje.
S dobrým pocitem chválím všechny kluky,
kteří reprezentovali v celé sezoně náš oddíl.
Musím opravdu před některými smeknout, protože udělali velký pokrok a kus práce, které je
před námi ještě hodně. Děkuji svému kolegovi
Romanu Strnadovi za velkou pomoc v trénincích a zápasech, velký dík patří rodičům hráčů,
které jsme strhli na svou stranu, a tím opravdu
vtáhli všechny přítomné do fotbalového kolotoče. Poděkování patří sponzorům a Obci Velká
Polom a nejvíc vedení fotbalového oddílu.
S pozdravem Josef Bartoš

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V UPLYNULÉM ŠKOLNÍM ROCE

Během školního roku 2014/2015 se naši žáci zúčastnili mnoha
soutěží v různých sportovních disciplínách. Jednalo se především o kolektivní sporty, halovou a malou kopanou, florbal, street hockey, vybíjenou apod. Turnaje začínaly obvodními koly, jejichž vítězové
postupovali do kol okresních, krajských.
Jestliže obvod Poruba, kam se naše škola řadí, má dvanáct základních škol, tak postup do kola okresního už je pro nás obrovským úspěchem. V celém okrese Ostrava je sedmdesát státních základních škol.
A tady jsou nejlepší výsledky našich žáků v tomto školním roce:

3. místo v okresním finále v Halové kopané chlapců 6. - 7. tříd
3. místo na atletických závodech 4. – 5. tříd – štafeta 8 x 100 m
4. místo v okresním finále ve florbalovém turnaji dívek 6. – 7. tříd
5. místo v okresní finále v malé kopané chlapců 7. – 9. tříd
Zvláštní pozornost si také zaslouží umístění našich žáků v Turnaji
ČEZ Street Hockey, který byl pořádán v celém Moravskoslezském
kraji. Jeho patronem byla televize POLAR. Do finále tohoto turnaje,
které se konalo ve sportovní hale v Ostravě-Dubině, postoupilo celkem
64 základních škol. Naši žáci po velkých bojích postoupili do čtvrtfinále turnaje a umístili se na celkovém
5. – 8. místě v celém Moravskoslezském kraji!
Všem žákům, kteří se v tomto školním
roce zúčastnili jakýchkoli sportovních
soutěží, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, přejeme jim krásné prázdniny a v novém školním roce spoustu
úspěchů!
Mgr. Jiří Skiba

Občanské sdružení rodičů při základní škole se opravdu činí
Členové výboru Občanského sdružení rodičů při Základní škole Velká Polom připravují během školního roku různé akce pro děti
od šesti do patnácti let. Vymyslet aktivity,
které by zaujaly a přilákaly tak různorodou
skupinu dětí, není jednoduché. Proto děkujieme všem rodičům, kteří věnují svůj volný čas
přípravě a organizaci těchto zábavných nebo
sportovních akcí.
Vloni na podzim proběhla drakiáda a letos
v únoru zaujal mladší děti maškarní rej, ty
starší lákaly dvě diskotéky. Pro dospělé každoročně organizujeme společenský ples. Dě-

kujeme Vám všem, kteří svou účastí
podporujete všechny děti naší školy. Finanční

výtěžek plesu vždy věnujeme na nákup sportovních potřeb, knih, encyklopedií a dalších
potřebných věcí, které využívají všichni žáci
základní školy.
K jarním, dětmi velmi oblíbeným akcím
patří sportovní den, který se tradičně pořádá
koncem dubna. Ten letošní proběhl za velmi
pěkného počasí a zúčastnila se ho asi osmdesátka dětí. Kromě atletických disciplín na

stanovištích – člunkový běh, skok daleký, hod
medicinbalem, hod na cíl – si mohli žáci poměřit své síly při turnaji ve fotbale a vybíjené.
Každý si odnesl sladkou odměnu a ti nejlepší
hodnotné věcné ceny.
Na konci května se mohli žáci základní
školy a děti mateřské školy zúčastnit dět-

ského dne, připraveného společně OSR při
ZŠ Velká Polom a OSR při MŠ Velká Polom.
Dětský den bývá tématicky zaměřen a ten letošní nesl název Návštěva ZOO. Účastníci si
vyzkoušeli svou obratnost, trpělivost a fantazii
a za odměnu si odnesli drobné sladkosti a své
malé ručně tvořené výrobky. Pro děti i rodiče

bylo připraveno občerstvení, opékání párků
a tombola. I tato akce proběhala na školní zahradě a přesto, že si počasí s námi pohrálo,
dostavilo se sto třicet dětí.
Všechny aktivity financuje sdružení rodičů
z příspěvků svých členů a také z příspěvku
obce Velká Polom.
Za OSR při ZŠ Velká Polom
Mgr. Anna Hrubá, Lucie Divišová
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N AŠI

N EJ M E N ŠÍ NA

B AZALECH

V neděli 5. dubna jsme se na Bazalech zúčastnili fotbalového utkání
FC Baník Ostrava-FC Viktoria Plzeň, vysílaný i ČT4 Sport. Pro kluky to
znamenalo velký zážitek, protože měli možnost vyprovázet hráče Baníku na hřiště. O poločase si mohli také zahrát před pěti tisíci diváky fotbal proti svým vrstevníkům z Baníku Ostrava. Děkuji všem za podporu
a fandění. Společně jsme připravili našim dětem hezké nedělní odpoledne a vzorně jsme tak reprezentovali TJ Velká Polom.

L I M U Z Í NY

CUP

Obec Velká Polom, fotbalový oddíl TJ Velká
Polom, za podpory hlavních sponzorů LIMUZINY.CZ, HOTEL TRIO CLUB OSTRAVA, ALLRISK.CZ, pořádali v neděli 7. června 2015
ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom 4. ročník
fotbalového turnaje. Turnaj byl určen pro hráče
ročník narození 2007 a odděleně i pro ročník
narození 2008 a mladší. Hrálo se souběžně na
dvou hřištích každý s každým a s hrací dobou
jednoho zápasu 14 minut.

Věková kategorie ročník narození 2007
a mladší
V této kategorii se turnaje zúčastnila mužstva MFK Vítkovice, SFC Opava, TJ Velká
Polom, FK SAN-JV Šumperk, FC Hlučín, MFK
Frýdek-Místek.
Složení našeho mužstva: Samuel Šumný,
Filip Šlof, Adam Bitta, Matyáš Vojtášek, Jiří Filipčík, Tomáš Filipčík a Matyáš Žurek.

Kluci vstoupili do turnaje výhrou nad FC Hlučín, pak dostali lekci ze střel od Frýdku- Místku,
který nehrál pěkný fotbal, ale vše, co kopl, nám
spadlo do branky. Následně jsme vyhráli se
Šumperkem. Ve třetím vyrovnaném zápase s SFC
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2015

Opavou, kde jsme vedli 2:1 a nedali dvakrát do
prázdné branky, nakonec jsme smolně prohráli
2:4. V posledním zápase jsme dostali dva rychlé
góly a prohráli s celkovým vítězem MFK Vítkovice 0:3.
Nejlepší hráči turnaje – ročník 2007:
Nejlepší střelec – Filip Végh (MFK Frýdek-Místek)
Nejlepší hráč – Samuel Šumný (TJ Velká
Polom)
Nejlepší brankář – Štěpán Jiskra
(SFC Opava)
Konečné umístění: 1. MFK Vítkovice, 2. SFC Opava, 3. MFK FrýdekMístek, 4. FC Hlučín, 5. TJ Velká
Polom, 6. FK SAN-JV Šumperk
Věková kategorie ročník narození 2008 a mladší
V této kategorii se turnaje zúčastnila mužstva MFK Vítkovice, SFC Opava, TJ
Velká Polom, FK SAN-JV Šumperk, ŠSK Bílovec, FC Baník Ostrava.
Složení našeho mužstva: Lukáš Gelnar, Daniel Staněk, Patrik Chlebovský, Viktor Kapřík,
Matyáš Sobek, Jakub Chalachan, Jiří Dedek, Timotěj Ujfaluši.
Naši nejmenší hráči, kteří hrají
spolu necelý rok, prohráli smolně
první zápas s Bílovcem, potom porazili vysoko FC Baník Ostrava, následně přišla prohra s vítězem
turnaje SFC Opava a pak zase výhra
se Šumperkem. V poslední zápase
o 3. místo bylo o co hrát. Sice jim
stačila remíza, ale kluci celý zápas
prohrávali, minutu před koncem
ještě 4:3, ale v posledních sekundách krásnou střelou Michal Barilič vyrovnal
na konečných 4:4 a kluci se mohli radovat
z medaile.
Nejlepší hráči turnaje – ročník 2008:
Nejlepší střelec – Lukáš Gelnar (TJ Velká
Polom)
Nejlepší hráč – Dominik Kremzer (ŠSK Bílovec)

Nejlepší brankář – Jiří Urban (FK SAN-JV Šumperk)
Konečné umístění: 1. SFC Opava, 3. ŠSK
Bílovec, 3. TJ Velká Polom, 4. MFK Vítkovice 5.
FK SAN-JV Šumperk, 6. FC Baník Ostrava
„V jarní sezóně jsme odehráli dost turnajů,
ale také jsme chtěli uspořádat domácí turnaj pro
naše kluky a rozloučit se tak s pěknou sezónou
2014/2015. Znovu se nám podařilo přitáhnout
nejlepší týmy z Moravskoslezského kraje, kde
se na hřišti představilo sto dvacet hráčů z dvanácti týmů. Jsem také rád, že jsme dokázali postavit dva týmy a hrát pěkný fotbal.
I když kluci (ročník 2007) neměli štěstí
v koncovce, ročníku 2008 se dařilo střílet pěkné
góly. Náš oddíl TJ Velká Polom ukázal znovu
pěkný areál, který ozdobila limuzína. A tak
všechny týmy mohly nahlédnout dovnitř – kluci
z toho měli velký zážitek.
Jediným mínusem, a to mě moc mrzelo kvůli
fanouškům, byla Restaurace Gól, která se hned
po turnaji zavírala kvůli rekonstrukci celé Sokolovny. Nemohla tak poskytnout komfort, na který
jsme zvyklí, když jedeme někam jinam na turnaj.
Bohužel ani já ani pořadatelé jsme to letos nemohli ovlivnit. Ale věřím,
že na jubilejním 5. ročníku
v roce 2016 ukážeme
s novou Sokolovnou i to,
že se dokážeme o hosty
lépe postarat.
Ceny na turnaji předali místostarosta obce
Ing. Emil Chudoba a tajemník TJ Velká Polom
Ing. Josef Sztefek.
Děkuji všem, kdo se
na organizaci turnaje podíleli, vedení obce a TJ
Velká Polom, všem sponzorům, trenérům Martinu Mučkovi a Radimu Ujfalušimu za celoroční
podporu a pomoc.
Pořadatel a trenér mládeže TJ Velká Polom
Peter Chalachan.

Vesnické sportovní hry 2015 jsou v polovině
Jsme v polovině roku a naše meziobecní sportovní soutěž se taky přehoupla do své druhé poloviny. Do prázdnin se uskutečnilo sedm z jedenácti
plánovaných soutěží.
Je škoda, že ani jubilejní 20. ročník a ani snaha o větší popularizaci tradiční „vesnické olympiády“ mezi velkopolomskými vyznavači sportu nevede
k většímu zájmu zúčastnit se některé z disciplín. Musel jsem hledat hodně
hluboko v archívu, abych zjistil, že za posledních pět let jsme teprve podruhé
neobsadili některou z disciplín VSH.

Zkrátka se letos nenašel nikdo s chutí zúčastnit se přespolního běhu,
a tak jsme po dlouhé době ve startovní listině chyběli.
Soutěží v badmintonu, volejbalu a nohejbalu jsme se zúčastnili. I když
v prvních dvou disciplínách byla většina soupeřů nad naše síly, ostudu jsme
jistě neudělali a po boji obsadili šesté (badminton) a sedmé (volejbal) místo.
Po sportovní
stránce jsme si pak
spravili chuť v naší
tradičně silné disciplíně nohejbalu, kde
v soutěži trojic nenašlo družstvo ve složení Ivan Mikeska,
Ivan Vašek, Jirka Kula
a Luboš Kabeláč pře-

možitele a bez ztráty setu tuto soutěž vyhrálo, a to celkově
již posedmnácté. V pořadí jsme klesli na průběžné 4. místo,
ale minimálně boj „o bednu“ v celkovém pořadí není vůbec ztracen.
Po prázdninách jsou na programu soutěže v lukostřelbě na 12 a 15
metrů, cyklistické
cross country na
20 km, střelba ze
vzduchovky ve
stoje a nakonec
100 metrů plavání. Pokud by
měl kdokoli s trvalým bydlištěm
v naší obci (podmínka soutěže)
chuť zapojit se do kterékoli z disciplín v dresu Velké Polomi, bude vítán. Kontakt najdete níže.
Podrobné výsledky, propozice, fotodokumentaci a další zajímavosti najdete na www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovni-hry/2015/
Za výbor TJ Velká Polom zpracoval Kamil Drozdek
kamil.drozdek@email.cz

Celkové výsledky po 7. soutěži
OBEC
Horní Lhota
Plesná
Krásné Pole
Velká Polom
Vřesina
Dolní Lhota
Hlubočec
Kyjovice
Těškovice

BODY
10+6+6+6+10+10+9=56
7+3+8+10+8+9+8=53
5+8+4+9+5+8+7=46
9+9+7+5+0+4+10=44
3+10+10+7+7+6+0=43
8+7+0+8+9+6+5=43
4+4+9+3+0+7+0=27
2+2+5+4+4+2+6=25
6+5+0+0+6+3+0=20

ŠKOLN Í SPORTOV N Í POHÁR
Šestou a závěrečnou soutěží školního sportovního poháru (ŠSP) byl orientační běh neboli běh lesem podle
mapy po vyznačených kontrolách. Soutěže se zúčastnilo
celkem osmdesát sedm dětí druhého stupně.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci
1. Marek Krčmář
2. Tomáš Střelecký
3. Jan Stadtherr

61:01 min.
78:47
79:32

Mladší žákyně
1. Kateřina Havrlantová
2. Zlata Schwarzová
3. Lucie Soukupová

93:13
94:53
106:32

Starší žáci
1. Aleš Havrlant
2. Jiří Niziol
3. Jan Thiemel

37:10
48:49
49:29

Starší žákyně
1. Kateřina Laryšová
2. Kateřina Hrubá
3. Kristina Šlachtová

63:26
65:26
72:52

Celkovými vítězi ŠSP se stali mezi mladšími žáky Jan
Stadtherr a Zlata Schwarzová, mezi staršími žáky Jan
Rychlý a Alena Káňová.
Mgr. Tomáš Olivka, ředitel ZŠ a MŠ Velká Polom
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Jak si vedl šachový oddíl v sezóně 2014/2015
Od podzimu 2014 až do dubna 2015 členové Šachového oddílu Velká Polom obhajovali dobré jméno ve dvou okresních soutěžích.
Mužstvo A obhajovalo naše barvy v okresním
přeboru a pravidelně na osmi šachovnicích bojovalo o soutěžní body. Po obtížném a moc nevydařeném úvodu se nakonec probojovalo na
4. místo z dvanácti mužstev. To odpovídalo jak
výkonnosti družstva tak i faktu, že ne vždy se
podařilo postavit do soutěže mužstvo v nejsilnější sestavě, protože ti nejlepší z naší soupisky
mnohdy bojovali v jiných vyšších soutěžích
nebo jim start neumožnily rodinné, pracovní
nebo jiné okolnosti.
Všechny zápasy tak za mužstvo A odehráli
Ivo Husár a Václav Bureček. Nejvíce se podařilo získat Pavlu Bymovi ml. (6 bodů), přestože
odehrál pouze sedm zápasů z jedenácti možných, a má tak velkou úspěšnost ve svých utkáních. Druhý největší absolutní zisk dosáhl
Václav Bureček (5 bodů), který však dosáhl jen
50% úspěšnosti vzhledem k počtu odehraných
utkání. Na dalších místech v absolutním zisku
jsou Ivo Husár a Václav Pavera (oba 4,5 bodu)
a následují ostatní s méně body.
Výsledek mužstva určitě ovlivnila na téměř
celou sezónu neúčast Radima Holečka ze

zdravotních důvodů. Pěkného výsledku také
dosáhl benjamínek Petr Kupský, kterému se
v soutěži celkem dařilo. Poprvé se zformovalo
v našem šachovém oddílu i mužstvo B, které
se přihlásilo do okresní soutěže. Záměrem bylo
dát šanci si zahrát soutěžní utkání i hráčům,
kteří v mužstvu A nebyli nominováni.
Okresní soutěž hrají i poměrně velmi kvalitní celky, které vyšší okresní přebor nemohou
hrát z důvodů nedostatku hráčů nebo finančních prostředků a s tím souvisejícího materiálového vybavení. Naše B mužstvo vstupovalo
do okresní soutěže bez jakýchkoliv ambicí
a zvědavo, jak se mu bude dařit v tomto novém
prostředí. Výsledky byly nad očekávání.
Bojuje se zde na pěti šachovnicích a po základní části soutěže bylo družstvo B třetí z osmi
družstev. Postoupilo tak do nadstavbového finále, kde dokázalo zúročit svoji výkonnost a remizovalo s naprostým „hegemonem“ soutěže –
ŠO TJ Hradec nad Moravicí. Všechny ostatní
dokázalo naše družstvo porazit a vybojovat si
tak neočekávaně 2. místo.
Nejvýraznější postavou v našem družstvu B
tak byl benjamínek Petr Kupský s absolutním
ziskem 5,5 bodu. Vysoký standard si udržel i kapitán Jaromír Zdražila se ziskem 5 bodů a také

Pavel Hampl se 4,5 body. Všechna utkání družstva B hrál jen Petr Kupský.
Celkově lze hodnotit vystoupení obou našich družstev v okresních soutěžích jako
úspěšné. Obě dobře reprezentovala Velkou
Polom. Vedení obce děkujeme za poskytnutí
reprezentativních hráčských prostor, které nám
mohou mnohá jiná družstva jen závidět.
Souběžně s výše popsanými soutěžemi probíhal po celou hráčskou sezonu klubový přebor oddílu, kterého se zúčastnilo šestnáct
hráčů. V tvrdém a nekompromisním boji celkem bez problémů bez zaváhání zvítězil Pavel
Byma ml., jak už se stalo v posledních letech
zvykem. Na dalších místech se umístili:
2. místo Miroslav Trojek
3. místo Václav Bureček
4. místo Daniel Borkovec
5. místo Rudolf Benedikt
Celá soutěž byla pěkným doplňkem oficiálních soutěží a pro mnohé členy šancí vyzvat
hráče s výrazně vyšší výkonností, než mají sami.
Detailnější informace o klubovém přeboru
najdete na internetu (http://sachy.tjvelkapolom.cz), kde se dozvíte i další bližší informace
z fungování Šachového oddílu Velká Polom.
Pavel Býma ml.

Velká Polom RAPID OPEN 2015
Jako již tradičně se 23. května 2015 konal v sále Sokolovny a v prostorách restaurace GÓL turnaj „Velká Polom RAPID OPEN 2015“. Tento
turnaj je otevřen pro všechny hráče šachu bez rozdílu výkonnosti.
A tak jsme zde mohli vidět hrát naprosté začátečníky i hráče s výkonnostním koeficientem šachisty (ELO) hodně přes 2000, tedy hráče na
úrovni šachových profesionálů. Rozdílnost ve výkonnosti hráčů jistým způsobem vyrovnávalo rozdělení do několika kategorií, ve kterých pak byly
jednotlivé skupiny hodnoceny a odměňovány.
Turnaj se podařilo dobře připravit i díky spolupráci s šachovými oddíly
Háj ve Slezsku a Hrabyně,
kteří vypomohli v materiálovém zabezpečení turnaje. Celkové ozvučení materiálově
zajistil a zprovoznil Radim Holeček a dobře se role organizátorů zhostili i další členové
oddílu, kteří oželeli možnost si
na turnaji zahrát a organizovali
a pomáhali, kde bylo třeba. Velkou zásluhu na úspěšném průběhu a přípravě mají (kromě již zmiňovaného Radima Holečka) Pavel Byma ml., Jaromír Zdražila, Lubomír Chudoba, Václav Bureček a Pavel Byma st.
Je nutné zdůraznit, že celá akce se mohla konat jen proto, že vedení
naší obce Velká Polom prostřednictvím TJ výrazně pomohlo šachovému
oddílu hlavně finančními prostředky. Velkou roli tady sehráli i další sponzoři turnaje, kde každý přispěl dle svých možností. Jednalo se o sponzory:
Lihovar a likérka Velká Polom, VAE Informační systémy, A-ŠACHY,
Kytch, Šárka Maturová - cukrářství HAM ve Velké Polomi, Květinářství
Romana Švidrnochová, firma GEOFACTOR - Ing. Radim Holeček, Rudolf
Benedikt. Za to jim všem patří velký dík!!
Turnaj probíhal v devíti kolech, kdy se hrálo každé utkání na 2 x 15
minut švýcarským systémem. Nad korektností celého turnaje bděl rozhodčí 1. třídy pan Matouš Gemsa. I ten si odvedl svou část odpovědnosti,

10

neboť musel i krotit některé vysoce emotivní hráče a řešit sporné situace.
Vlastního turnaje se pak zúčastnili jako hráči členové a hostující hráči
našeho oddílu Byma Pavel ml., Benedikt Rudolf, Borkovec Daniel, Byma
Michael, Hampl Pavel, Kupský Petr, Pavera Václav, Zdražila Jaromír,
Klimša Jiří a Trojek Miroslav.
Po devíti kolech jsme mohli konstatovat, že turnaj vyhráli a v hlavní kategorii se umístili na prvních 5 místech GM Velička Petr (ELO 2410), FM
Adámek Jiří (2336), FM Břečka Ivan (2271), IM Michenka Jozef (2224)
a FM Malík Jan (2212).
Z našich reprezentantů se nejlépe na 16. místě umístil Pavel Byma ml.,
na 23. místě Miroslav Trojek, na 31. místě Jiří Klimša a pak na dalších místech ostatní.
Celkové detailní výsledky můžete dohledat na adrese: http://chess-results.com/tnr174563.aspx?lan=5&art=1&wi=821.
Celý turnaj moderoval ředitel turnaje Radim Holeček a vše proběhlo bez
problémů. Společně s Pavlem Bymou ml. měl značnou zásluhu na úspěšném průběhu. Myslím, že nakonec všichni účastnici byli spokojeni,
zvláště ti, kteří odešli s věcným dárkem a prvních pět i s finanční odměnou. Ty převzali z rukou starostky obce paní Ludmily
Bubeníkové, která nás navštívila a dodala ceremoniálu
předávání cen patřičnou úroveň a noblesu.
Je nutné poděkovat
všem, kteří se zasadili o tuto
úspěšnou akci. Nyní již jen
čekáme, jak rychle proběhne
rekonstrukce sokolovny, abychom i v roce 2016 měli možnost zorganizovat Velká Polom RAPID OPEN 2016.
Zájemci o bližší a detailnější informace o turnaji a celkové činnosti oddílu najdou na internetu http:// http://sachy.tjvelkapolom.cz/.

Z LATÝ HATTRICK MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
Kluci (ročník narození 2006, tj. naše mladší fotbalová přípravka)
se na konci jarní části sezony 2014/2015 zúčastnili tří turnajů této
věkové kategorie. Turnaje nám měly ukázat, jak si naši malí fotbalisti během tréninků a zápasů osvojili své fotbalové dovednosti, a to
v konkurenci ostatních mládežnických týmů ze severu Moravy.
Kluci se postupně zúčastnili těchto turnajů:
30. května v Markvartovicích – 1. místo, 7. června v Polance –
znovu 1. místo a zlatý hattrick završili 1. místem na turnaji 20. června
ve Vřesině.
Během těchto tří turnajů jsme odehráli devatenáct utkání, ve kterých jsme ani jednou neodešli poraženi a jen dvakrát jsme remizovali, a to shodně vyrovnávacími góly soupeře v poslední sekundě
zápasu. Mezi týmy, které ze zápasů s námi odešly poraženy, byly například dva týmy FC Baníku Ostrava, Nového Jičína, Bohumína, Hlučína, Ostravy-Jih, Polanky, Vřesiny atd. Všechny tyto týmy se výchově
mládeže hodně věnují.
Třikrát jsme si odvezli pohár, ale především radost ze hry, obrovskou
motivaci a mnoho pochval za předvedenou technickou hru kluků.

Tu předváděla
tato výborná parta:
brankáři – Vojta
Tvrdý a Vojta Matějka, hráči – Jonáš
Kopřiva, Patrik Pončík, Adam Rychlý,
Matěj
Pochyla,
Ondra Coufal, Jirka
Otisk, Danek Divín,
Denis Mikolajek,
Lukáš Jurčík, Šimon Borkovec a Petr Serafín.
Tímto také končí období mladší přípravky, která hraje systémem
4+1 a od podzimní části kluci přestupují do kategorie starší přípravky – systém 5+1.
Za výborný přístup, nadšení a už i fotbalové umění klukům tímto
děkují Vítězslav Rychlý, Aleš Pončík a Ivan Otisk :-))

PRÁZDNINOVÉ HODNOCENÍ POLOMSKÉHO SENIOR KLUBU
Nejenom školáci a učitelé mají své letní
prázdniny, také Senior klub Velká Polom z.s.
vyhlásil prázdninovou odpočinkovou pauzu ve
své klubové činnosti. A stejně jako školáci
dostávají vysvědčení za svou práci, tak i Senior klub může předložit účet ze své činnosti
k posouzení.
Až na malé výjimky jsme se pravidelně setkávali každý čtvrtek ke společnému posezení a povídání, a to naše
prababičky vždy od 14 hodin a všichni
ostatní s cílenou programovou náplní
pak od 17 hodin.
Jenom v krátkosti výčet uskutečněných akcí v letošním roce. Od 8.
ledna, kdy se uskutečnila první „Seniorka“ (klubové posezení a povídání s
programem a volným povídáním v prostorách suterénu Kulturního střediska) s přednáškou na téma „Velká Polom v historických
mapách“ (Ing. Radim Holeček), až po poslední
setkání před prázdninami 25. června s vystoupením hudebního dua „Bajgar a Čermák“
jsme uskutečnili veřejnosti otevřený a velmi
úspěšný společný autobusový zájezd s exkurzí
na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.
Společně jsme navštívili Planetárium v Ostravě-Porubě. Konalo se celkem pět přednášek lektorů z vlastních řad (Ing. Eva
Jahelková – Bylinky ze zahrádky, Jiří Kadula

– cyklus z historie obce) nebo hostů (Šárka
Maňasová – Trénování paměti, slezská spisovatelka Eva Tvrdá – autorské čtení), dále
pak sedm prezentací od textilní techniky „Patchwork“ (Bronislava Kozyková) až po volný cyklus „Hudební legendy“ (Ing. Radim Holeček),

promítaní historických fotografií a video záznamů z obecních oslav, několik živých hudebních vystoupení dua „Bajgar a Čermák“, atd.
Myslím, že se nám podařilo zaujmout řadu
našich spoluobčanů a nabídnout jim
poutavou činnost a příjemně strávené
chvíle v přátelském kolektivu. To se
odrazilo ve zdvojnásobení počtu členů
(40) od loňského založení a spoluúčastí nečlenů na akcích Klubu. A doufám, že tomu tak bude i nadále. Plány
do budoucna totiž nemáme malé.
Hlavní akci roku by pro
nás měla být společenskokulturní akce „Den seniorů“
(10. 10. 2015 odpoledne
v Kulturním středisku),, kde
bychom chtěli společně s Vámi oslavit Mezinárodní den seniorů (1. 10.)
a první výročí založení našeho Klubu
(2. 10. 2014). Součástí zábavního
programu by mělo být společné vystoupení seniorů s vnoučaty, tombola,
zábavná
show
profesionálního

umělce (probíhají jednání s lidovým vypravěčem), na závěr pak vystoupení hudební
skupiny M TRIO EXPRESS ze Studénky.
Kromě pravidelných podzimních čtvrtečních setkání a povídání v Seniorce (od
27.8.2015) připravujeme, mimo jiné, také projekt „Kino DIVADLO“, ve kterém bychom Vám
chtěli formou video produkce osvěžit historická představení divadelního souboru Velkopolomské hvězdy.
Kvalita a rozsah naší činnosti, stejně jako
u obdobných spolků, hodně záleží i na získaných finančních prostředcích. Rád bych touto
cestou poděkoval Obci Velká Polom za finanční dotaci z rozpočtu obce, byť nemůže
pokrýt všechny naše aktivity, ale pomáhá nám
uskutečnit alespoň ty největší akce. I jiná finanční pomoc je velmi vítána.
Vše potřebné o našem Senior klubu
Velká Polom z.s. se dovíte na našich stránkách (www.senior-klub-velka-polom.eu), kde
jsou pravidelně publikovány i pozvánky na

připravované akce.
Věříme, že některé z Vás naše činnost
zaujala a přidáte se k nám. Rádi přivítáme
každého nového člena.
Ing. Radim Holeček
předseda Senior Klubu z.s.
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