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NÁŠ
Vážení občané,
v každém z našich zpravodajů se
vás snažím informovat o zásadních
věcech, které řešíme a které
ovlivní náš spol eč ný ži v o t . B y l a
jsem připrav ena
psát o všem, co připravujeme na letošní
rok, ale uvědomila jsem si, že bych se
jen opakovala, protože s plány jsem vás
seznámila v posledním čísle našeho
Bumerangu. Jen letmo jsem se zmínila
mimo jiné i o tělocvičně u naší základní
školy. Tělocvična je posledním ze školských objektů, které jsme ještě nezmodernizovali. Co by jinde za to dali! Před
pár lety jsme vyměnili okna, na letošní
rok jsme do plánu investic a oprav zařadili opravu střechy (do tělocvičny zateklo a zvýšená vlhkost způsobila
rozšíření plísní). Výběrovému řízení na
dodavatele musí předcházet spousta
úkonů: prohlídka stávajícího stavu, ná-

vrhy technologických postupů, vypracování rozpočtu a výkazu v ýměr, atd.
Všechny tyto činnosti jsme zajistili již v loňském roce. S vedením školy jsme projednávali i další kroky k zamezení šíření
plísní. Ve s mys lu naši ch pl ánů j sme
počátkem tohoto roku vyhlásili soutěž
– veřejnou zakázku a vybrali i dodavatele, který bude opravu provádět v dubnu.
Proto nás velmi udivila petice s podpisy
několika desítek lidí s výzvou k zajištění
opravy tělocvičny – zcela zbytečný a zavádějící krok. Nerozumíme tomu, proč
iniciátor petice si nejdříve nezjistí, jak se
věci mají. Zjistil by, že akce je plánována
a bude realizov ána. Je to snad nov odobý trend, že když mám nějaké přání
či žádost, tak začnu shánět podpisy?
A zcela objektivně: jsou věci, které mají
logiku a pak potřebné kroky schválí i zastupitelstvo, a naopak některé požadavky logiku postrádají a jejich realizace
by byla vyhazováním peněz (nás všech).
Proto opakuji zas a znovu: pokud potřebujete informace jakéhokoliv druhu,
přijďte se zeptat, je to nejjednodušší a nej-

logičtější postup. Ušetříte si spoustu energie.
V posledním období jsem absolvovala mnoho jednání, týkajících se dotačních možností, mimo jiné i ve vztahu
k tělocvičně. Určitě všichni víte, že na
žádnou dotaci není právní nárok. Přesto vás chci ujistit, že se chytáme každé
příležitosti, jak uskutečnit naše záměry
také pomocí jiných zdrojů. Ale i zde
platí, že předložení žádosti předchází
mnoho jiných nutných kroků, někdy ne
zrovna laciných, jako např. energetický
audit pro zateplení veřejného objektu.
Celou anabázi zde nebudu popisovat.
Byla bych ale ráda, kdybyste si jen uvědomili, že je to spousta neviditelné
práce, o které se moc nemluví. Nic není
zadarmo. Musíme hodně přemýšlet, jak
vše načasovat a skloubit. A hlavně profinancovat. Ve hře je tak momentálně
nejen rekonstrukce tělocvičny, ale i sokolovny, případně i objektu Policie Č R.
Uvidíme, co všechno se podaří.
Ještě se zmíním o dvou dalších záležitostech. Před koncem loňského
Pokračování na str. 2

Pietní vzpomínka
Vlastenecké sdružení antifašistů Ostrava a Klub českého pohraničí, pod
záštitou obce Velká Polom, zve občany
na pietní vzpomínku k Pomníku padlým sovětských letcům v lese za Velkou Polomí – směr Plesná. Setkání se
uskuteční v neděli 20. dubna 2014
v 15 hodin.

SPOLEČNĚ UCTÍME PAMÁTKU PADLÝCH VE SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH
U příležit ost i 6 9. v ýročí ukončení I I. světové války zveme
o b č a n y n a vz p o m í n k o v é s e t k á n í a u c t ě n í p a m á t k y p a d lý ch, kt er é se us kut eční ve středu 23. dubna 2014..
S et k á ní z ač ne v 17 hodin po lo že ní m ky t i ce v ul i c i
O sv o b o d i t e l ů k P a m á t n í k u o b ča n ů m o b c e p a d l ý m n a
b oji št ích I. sv ět ov é v álky.

D a l š í z a s t á v k a b u d e v p a r č í k u u o be c n í h o ú ř a d u u P a m á t n ík u p a d l ý m a u m u č e n ý m o b č a n ů m z a I I. s v ě t o v é
v álk y, k de proběhne piet ní vzpomí nka.
N ás l e dně s e p ř es un em e k Pam át ní ku p ad l ý m s ov ě t s k ý ch v o j á k ů m v e I I . sv ě t o v é v á lc e n a k ř iž o v a t ce u l i c
O p a vs k á a P l e s e n s k á .
Tomáš L azecký, mís tos t ar ost a obce

Pokračování ze str. 1

roku rozhodlo zastupitelstvo obce o instalaci semaforu u přechodu pro
chodce u naší základní školy. Krajský
úřad nám s financováním nepomohl,
požádali jsme o finanční příspěvek
Státní fond dopravní infrastruktury.
Zatím nemáme zpětnou informaci, zda
nám bude vyhověno. Bylo by fajn, kdybychom dotaci získali, tento projekt je
nákladný, jedná se o několik set tisíc.
Přijali jsme však argumenty rodičů malých dětí, které denně přecházejí hodně
frekvent ovanou státní silnici při do-

cházce do školy a zpět, a rozhodli se
toto bezpečnostní opatření u komunikace instalovat.
A co veřejné prostranství před knihovnou? I tady jsme postoupili. S místostarostou obce jsme absolvovali
dvakrát prezentaci studentských prací
na katedře architektury VŠB a v minulých dnech jsme obdrželi hotové architektonické studie – návrhy řešení tohoto
prostoru. Z as t upi t el é ob ce s e s ho dl i
v názoru, že vyhovujícím návrhem, který
tzv. „sedne“ do našeho prostředí, je studie Bc. Jiřího Vyorala. Jeho práce bude

základem pro vypracování projektové
dokumentace a následnou realizaci.
Vážení občané, sami vidíte, že plánů
je víc než dost. Po říjnových komunálních volbách se dá předpokládat
změna zastupitelstva obce. Doufejme,
že i noví zastupitelé navážou na připrav ované aktivity a případné rozpracov ané akce budou schopni dotáhnout
do zdárného konce. Do té doby se budeme snažit zrealizovat maximum možného.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

VOLEBNÍ ROK 2014
V roce 2014 čekají obec Velkou Polom troje volby.
Na dny 23. a 24. května 2014 jsou vyhlášeny volby do
Evropského parlamentu. Na podzim, pravděpodobně
v měsíci říjnu, proběhnou volby do zastupitelstva obce
a volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Volebními dny jsou vždy pátek od 1 4:00 do 22:00
hodin a sobota od 8:00 do 14:00 hodin. Ve Velké Polomi najdete volební místnost v suterénu Kulturního
střediska, vchod z ulice Pod Mostem.

...a již je tady. S třetím aprílovým dnem nejprve opatrně zakroužil nad
hlavami, aby záhy stanul vprostřed svého obydlí. Zhodnotil technický
stav, srovnal a uhladil peří a jemným klapáním zobáku jako by řekl:
”Všude dobře, ale doma nejlépe.” “Tak tedy vítej. Rádi tě opět vidíme.”

DODRŽUJTE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

OČKOVÁNÍ PSŮ A KRÁLÍKŮ
Očkování psů se uskuteční v so b ot u
1 9. d u b na 2 014 o d 10 h o din v prostoru pod Motorestem ve Velké Polomi. Navazovat bude očkování králíků.
Zájemci o toto očkování se mohou přihlásit u paní Věrky Mučkové, ul. Osvoboditelů 111.

Vážení spoluobčané, již řadu let registrujeme žádosti občanů bydlících v ulici Pod Mostem a rodičů dětí školou povinných o omezení
automobilového provozu v této ulici.
O pomoc jsme požádali Policii ČR Ostrava, dopravní inspektorát, který po prohlídce celého
úseku navrhl řešení, jež bylo poté obcí realizováno. Domníváme se, že navržené řešení plně
respektuje požadavky jak stěžovatelů, tak občanů bydlících v ulicích Pod Mostem a Řemeslnická.
Zohledňuje i výhledové zjednosměrnění ulice
Na Rohuli (vjezd bude povolen pouze shora
dolů a pouze pro automobily do 3,5t) po výstavbě nového chodníku. Po zhodnocení cca
tříměsíčního provozu s novým značením lze
konstatovat, že ne všichni řidiči toto respektují.
Požádali jsme proto zdejší oddělení Policie ČR
o opakované provedení kontroly na tomto
úseku, kde v případě nedodržení pravidel silničního provozu hrozí pokuta se ztrátou bodů.
Žádáme proto všechny řidiče, aby důsledně dodržovali dopravní značení v tomto úseku a vyhnuli se tak postihům ze strany Policie ČR.
Tomáš Lazecký, místostarosta obce
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VYHODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PO TOPNÉ SEZÓNĚ
Letošní mírná zima sníží náklady za energie každé domácnosti.
Někteří očekávali před vyhlášením cen pro rok 2014 avizované až 20
% snížení cen energií na trhu. To se však týkalo pouze vybraných tarifů a nezahrnovalo úpravu stálých měsíčních poplatků za odběrná
místa. Klienti z e-Aukcí tak ušetří např. u zemního plynu 100 až 150
Kč měsíčně a vysoutěžené ceny neovlivní ani výše spotřeby.
V minulém roce se díky celostátním elektronickým aukcím
eCENTRE a.s., probíhajícím v celé ČR, podařilo ušetřit pro více jak
92% z jednadvaceti tisíc domácností více než 20% nákladů.
Lidé z 652 měst a obcí ve sdružených e-Aukcích společně ušetřili 210 milionů korun. I naše obec spolu s celým Mikroregionem Matice Slezské zajistila pro více než čtyři stovky domácností a desítku
podnikatelů úsporu v nákladech průměrně více než 20%.
DO NOVÉ TOPNÉ SEZÓNY S LEVNĚJŠÍMI DODAVATELI ENERGIÍ
A VÝHODNĚJŠÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.
Ze zákona má každý právo změnit dodavatele a ušetřit i tisíce
korun. Trend e-Aukcí pro domácnosti pokračuje. Obavy některých
domácností, zdali dosáhnou úspory z e-Aukce ve srovnání s novými
cenami na trhu, se rozptýlily krátce po zveřejnění výsledků únorové
aukce. Samozřejmě platí, že s větší spotřebou roste prostor pro
úspory. U malého bytu to může být několik stovek korun ročně, v případě rodinných domů s plynovým vytápěním se však jedná až o desítky tisíc. Průměrná úspora za rok, které dosahují klienti eCENTRE
a.s. při spotřebě cca 20 až 30 tis. Kč/rok, je pak v případě elektřiny
cca 2 000 až 3 000 korun, v případě plynu i přes 7 000 korun, to je
celkem za rok i 10 000 Kč.

Princip výběru spočívá v tom, že domácnosti a podnikatelské subjekty se jako odběratelé energie spojí a vyberou si v elektronické
aukci vítěznou firmu – nového dodavatele plynu nebo elektrické
energie, který nabídl nejvýhodnější, tj. nejnižší ceny, a s tím pak naváží nový smluvní vztah. Pokud by v aukci úspory nedosáhli, zůstává
jim původní dodavatel. Přechod k novému dodavateli však trvá i několik měsíců, proto zvažujete-li změnu dodavatele energií, nejvýhodnější doba je 4 až 6 měsíců před začátkem topné sezóny. Každý
dodavatel má totiž jinou výpovědní lhůtu smlouvy.
VYHOVUJE VÁM DOSAVADNÍ SMLOUVA A PODMÍNKY
K DODÁVKÁM PLYNU A ELEKTŘINY?
S obchodními partnery eCENTRE jsme dohodli i bezplatné
poradenství v záležitosti výběru levnějšího dodavatele (jak s účastí
v aukci, tak mimo ni), náležitostech vyúčtování, obchodních podmínek
a možnostech odstoupení od smlouvy. Seznámeni budete s principy
elektronické aukce, jejími výstupy (povinnosti dodavatele a odběratele), dosavadními výsledky a kroky nutnými k účasti. Pokud byste
v aukci nedosáhli úspory, stávající dodavatel vám zůstává.
Ve spolupráci s firmou eCENTRE a.s. opět připravujeme elektronickou aukci na dodavatele elektrické energie a zemního plynu,
která má za cíl ušetřit občanům a firmám jejich výdaje. Více informací
včetně výsledků a referencí na www.eaukce-uspory.com.
Kontakt:
Roman Strnad – Velká Polom Tel.: 602 727 356,
e-mail: roman.strnad@ecentre.cz nebo energie.sro@iol.cz

ZPĚTNÝ ODBĚR A RECYKLACE OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky do popelnice na směsný odpad nepatří, protože z nich mohou při rozbití unikat
nebezpečné látky. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Obsahují malé množství rtuti, která by při
špatném zacházení mohla ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí.
KAM S N IM I?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. Možností
také je odevzdat ji na sběrném místě kolek-

t i v n í h o
systému EKOLAMP. Obec
Velká Polom je
zapojena do
systému zpětného odběru
světelných
zdrojů, občané
tak mají možnost vysloužilé zářivky odevzdat do speciální
sběrné nádoby umístěné v přízemí obecního

úřadu. Společnost EKOLAMP hradí náklady
na přepravu a recyklaci zářivek a výbojek.
CO SE SBÍRÁ?
Úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.
A CO DO SBĚRNÉ NÁDOBY NEPATŘÍ?
Klasické žárovky, reflektorové žárovky,
halogenové žárovky, lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm, poškozené světelné zdroje.
Lucie Divišová

LIMUZÍNY CUP
POZVÁNKA
Obec Velká Polom, TJ Velká Polom, hlavní sponzoři Limuziny.cz, Profi taxi Ostrava, Hotel TRIO Club Ostrava
Vás srdečně zvou na 3. ročník mezinárodního turnaje Limuzíny Cup, který pořádáme v sobotu 17.5.2014
ve fotbalovém areálu TJ Velká Polom pro kategorii hráčů narozených po 1.1.2007
Základní informace :
Hrací doba:
1 x 14 min. ve 2 skupinách po 6 týmů, Play off 1 x 16 min., míč velikosti 3
Začátek:
8:45 hodin (prezentace), Výkop: 9:15 hodin, předpokládaný konec cca 15:30 hodin
Počet hráčů:
4 + 1 (střídání hokejové, max. 11 hráčů)
Hrát se bude na dvou připravených travnatých hřištích o rozměrech 40x20m. Brány o velikosti 5x2m.
Pozvané týmy:
TJ Velká Polom, FC Baník Ostrava, MŠK Žilina (SK), SK Sigma Olomouc, 1.HFK Olomouc, MFK OKD Karviná, ŠSK Bílovec, Šternberk-FC Lužice,
FK SAN-JV Šumperk, SFC Opava, MFK Vítkovice, FK Nový Jičín
Vyhodnocení :
Poháry pro první tři družstva, ceny pro nejlepší hráče (střelec, hráč, brankář), drobné ceny pro všechna zúčastněná družstva
Na Vaši účast v hledišti se těší hráči všech týmů, pořadatelé a trenéři Josef Bartoš a Peter Chalachan.
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Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom pořádá u příležitosti
125. výročí založení sboru letní zábavné nejen odpoledne

HOŘÍ MÁ PANENKO
v sobotu 21. června 2014
od 14.00 hodin
v Areálu u Motorestu ve Velké Polomi
Program:
14.00
Zahájení akce
14.00 - 18.00 Netradiční hasičská soutěž přes rybník Rákosníček
Zábavné odpoledne s atrakcemi pro děti
od 19.00
Letní karneval Hoří má panenko (hraje skupina VIZE)

Bohaté občerstvení zajištěno

STAN

K PRONÁJMU

Nabízíme k pronájmu Párty stan o rozměru 10 x 5 metrů s možností zakrytí
všech stran. Stan spolehlivě zastřeší vaši
oslavu, zahradní slavnosti, svatbu, raut, kulturní událost, výstavu, prezentaci, večírek
a sportovní, společenskou i firemní akci.
Poskytuje prostorný úkryt před větrem,
sluncem,
deštěm i vysokými teplotami.
P á r t y
stan nabízí
stabilní
konstrukci,
moderní design, velice příznivou cenu,
která zahrnuje montáž, demontáž, ukotvení, amortizaci a dopravu na místo. Díky
tomu vyhovuje i náročným klientům. Můžeme po dohodě dodat i vybavení párty
stanu jako např. mobilní podlahu, párty
židle, stoly, pivní sety, osvětlení stanu, květinovou a dekorativní výzdobu, vytápění
prostoru. Dále nabízíme doplňkové služby
jako ozvučení o výkonu až 500 W, barevné
osvětlení, cateringové služby, pro děti skákací hrad, klaunské vystoupení s tvarovatelnými balónky a bublinkovou show,
hudební a DJ produkci.
Stan lze postavit na trávě nebo pevném podkladu. Nutno počítat s dalším
místem okolo stanu ohledně ukotvení.
Celková velikost je 50 m2 a pojme 50 až
80 osob dle náročnosti akce a uspořádání
posezení.
Kontakt – Tomáš Skupina, Pustá
Polom, Střední 385, tel. 604 552 618,
Mail: live-music@seznam.cz

ZMĚNY PŘI VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ
B y l y zm ěn ěny p os t u py h l áš e ní na
ús ek u e vi de nc e o by va te l , pro to d och á z í i k e z m ě n ě v o r g a n i z a c i sl a v nos t ní ho o bř a du Ví t án í ob č án ků ,
kt e r ý př i pr av uj e O bec n í úř ad Ve l ká
Polom.
Žá d á m e r o d i č e n o v o r o z e n c ů , k t e ř í
m a jí z á j e m o ú č a s t n a s l a v n o s t n í m
obř ad u Ví t á ní o bč án ků , a by v y p l ni l i
Žádost o zaevidování zájemce o tent o
obř ad a S ouh l as s e z pr a c ov án í m
o s o b n í ch ú d a j ů a d o r u č il i j e n a
ob e c n í ú ř a d .
For mul á ř e na l ez ne t e na w e b ov é
st r á nc e o bc e w w w. v el k a pol o m. c z ,
se k c e O b e c n í ú ř a d – E l e k t r o n i ck ý
úř ad – Ví t ání občá nků.
D ě k u j e m e z a p o c h op e n í a t ě š í m e s e
na set kání s Vámi .
L u c i e D i v i š o vá
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PROUTNÍK POD PANTOFLEM ANEB …

...vzájemné chvíle plné smíchu a radosti

V době, kdy vyjde toto číslo Bumerangu, které máte právě v ruce,
bude naše „divadelní sezóna“ pomalu u konce. Samozřejmě, že ta letošní. V naší Polomi jsme sehráli tři představení a jsme velmi rádi, že
za plné účasti obecenstva. Naši věrní
diváci si nás také umí najít po celém
okolí, v Hrabyni, Pusté Polomi, Dolní
Lhotě a také Krásném Poli. V letošním
roce se na nás těší i v Dĺhé nad Oravou
a my na ně také.
Divadelní hru si opravdu užíváme,
už jen pro krásnou divadelní scénu,
kterou již tradičně připravil Petr Rosa,
scénograf a španělský generál ve výslužbě.
Kostýmy jsme si letos vypůjčili z větší části v opavském divadle
a byly pro nás takové opravdové. Část dámských kostýmů nám za zanedbatelnou částku (s ohledem na
krásu a zachovalost šatů) věnovaly
některé polomské maminky.
A všimli jste si, kolik různých
kytic květin jsme během představení
vystřídali? Za ty a spoustu dalšího
patří poděkování naší paní režisérce,
šéfové se vším všudy a letos i domovnici, jejíž hlas se na konci představení objevuje, Evě Válkové.
A kdo vybíral skvělou hudbu letos stejně jako loni a předloni?
Naše nejmladší členka Tereza Mučková, jíž tak slušela role Viviany.
Pavel Hořák zase ochotně přiváží a odváží kohokoliv, cokoliv,
často i spouští vybranou hudbu na svém přehrávači a bednách. Jeho

Bouzin (přesněji Bizon nebo Buzik) také neměl chybu. Při divoké honičce jemu a Jirkovi Vrbkovi, našemu
Fernandovi, proutníkovi a milovníkovi,
mimo jiné také šéfovi kulis, jehož ruce
sestavují, instalují, skládají a jsou vždy
na správném místě, praskly kalhoty
včetně těch úžasných bombarďákových trenýrek a muselo se spravovat.
Roli baronky si letos „střihla“ Pavla
Švidrnochová, která nás často nakazila
svým fistulovitým hlasem. Celé představení odehrát s jinak posazeným
hlasem – za to jsme ji všichni obdivovali. A Šárka Hořáková? V roli Marcely
její uštěpačné poznámky a jedovaté
komentáře pozdvihovaly vaše již tak
rozesmáté koutky. Pavlík Šrom, rodinný přítel Gontran, klavírista, který si
na klavír sice nezahrál, ale přesto tu hru doplňoval svým mužským šarmem. Jeho silných rukou a ochoty pomoci při dolaďování byť jen maličkostí, si velmi vážíme.
Letos si dvojroli vystřihl Milan Švidrnoch a zvládl to na jedničku.
Jeho prskavec byl nenapodobitelný a jeho angličtina používaná v roli
guvernanta slečny Viviany také. Jemu se podařilo rozesmát vás, počítám, nejčastěji. Mně byla letos přidělena role subrety, kabaretní zpěvačky Lucetty a věřte, že se mi hrála skvěle. Jinak tomu přece ani
nemůže mezi takovýmito fajn lidmi být.
Za Velkopolomské hvězdy Pavlína Mučková

Z ELENÁ CYKLOSTEZKA
Naší obci se podařilo získat za velmi výhodných podmínek sto padesát kusů
odrostlejších sazenic lípy. Ideální místo
pro jejich výsadbu bylo určeno ihned
– cyklostezka vedoucí mezi Velkou
Polomí a Krásným Polem.
Za pomoci pana Kubína a jeho tech-

niky se nám výsadba zdařila vlastními
silami (díky pracovní četě) během jednoho dne. Nyní probíhá ještě ochranný
nátěr mladých stromků proti okusu
zvěří.
Tomáš Lazecký,
místostarosta obce

INFORMACE O SVOZU ODPADU
I v letošním roce je svoz komunálního odpadu uskutečňován 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 také v letošním roce svážen v intervalu 1 x za 14 dnů v liché úterky v období do 1. dubna
do 30. listopadu, a to pro občany, kteří mají tuto službu
objednanou u svozové společnosti.
Z důvodu velikonočních svátků je svoz komunálního
odpadu posunut z pondělí 21. na úterý 22. dubna a svoz
odpadu ze zeleně je posunut z úterý 22. na středu
23. dubna.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu pro občany
Velké Polomi proběhne v sobotu 24. května a 13. září 2014
vždy od 8.00 do 11.00 hodin na autobusovém stanovišti
v ulici 9. května.
Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do
běžných sběrných nádob (kontejnery nebo popelnice).
Jedná se například o nábytek, koberce, sanitární kera-

miku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové
obaly apod.
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí
nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další
nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné
recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani
spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. Mezi nebezpečný
odpad patří syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, kyseliny, louhy, lepidla, tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsahující freony, obrazovky, těkavé látky,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť. Sbírat se budou také elektrické baterie, autobaterie,
domácí elektrospotřebiče (např. žehlička, fén, holicí strojek, hodinky, budík, váha), kancelářská technika (např. PC
myš, klávesnice, kalkulačka, počítačové komponenty, notebook), elektronika (např. rádio, videokamera, mobilní telefon, fotoaparát), nářadí (např. vrtačka, pila, bruska).
Lucie Divišová
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ČTYŘICÁTÉ VÝROČÍ
boru Jezdeckého oddílu TJ
Sokol byl po dlouhá léta
předseda František Lehner
spolu s Ing. Josefem Vaňkem, M U Dr. Jaromírem
Stachem, Lumírem Vaškem
a Jaroslavem Ludvíkem.

Díky členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří věnovali oddílu mnoho hodin
práce a úsilí, vzniklo za podpory J Z D
nové kolbiště s věží rozhodčích. V roce

J EŠTĚ NĚCO Z HISTORIE

Koncem června 1974 přišli za vedením
J Z D ve Velké Polomi, předsedou Ing.
Josefem Vaňkem a zootechnikem Jaroslavem Demlem, pánové Vladimír Hanus
a Zdeněk Štefan, které nikdo z místních
obyvatel neznal.
Jmenovaní, kteří do
té doby získávali
zkušenosti na jízdárně ve Staré Bělé,
nyní položili na stůl
požadavek o založení a vedení jezdeckého oddílu pro
děti a mládež polomských družstevníků.
Vedení JZ D jejich nápad podpořilo a pro
začátek poskytlo klisnu Dášu, která byla
dosud využívána jako tažný kůň. Záhy
Polomí prolétlo pozvání na louku u drůbežárny za Kotalův statek, kde se 1. červencového odpoledne téhož roku sešlo

mnoho zájemců o členství v jezdeckém
oddílu, a ti tak společně odstartovali
dlouhou a barvitou historii jezdectví ve
Velké Polomi. Z počátečního členského
základu se časem vyselektovali ti nejvěrnější, kteří i nadále svým zájmem napomáhali existenci oddílu a rozšiřování
počtu ustájených koní. V čele prvního vý-
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Neutuchající zájem o jezdectví přivedl v roce 1977
oddíl k první a následně
pravidelné účasti na parkurových závodech v tehdejším Severomoravském
kraji. S rostoucím počtem
členů i koní se však objevila neodkladná
potřeba větších prostor, a tak jsme se v létě
roku 1977, po téměř jedenácti stovkách
brigádnických hodin a díky materiální podpoře zemědělského družstva, přestěhovali

do Kubíčkova statku u tvrze. Nové prostory skýtaly spoustu možností, a oddíl
se tak i navzdory svému krátkému působení mohl pyšnit velkým zázemím a výbornými podmínkami pro koně i samotné
členy oddílu. Na podzim téhož roku jsme
využili vhodnou příležitost a uspořádali
první Hubertovu jízdu, ze které
se stala každoroční velice oblíbená tradice.
Tím však milníky v historii oddílu
ani zdaleka nekončí, ba právě
naopak, jeden významný krok
střídal druhý. Hned následující
léto roku 1978 jsme po zakoupení nových překážek uspořádali naše první parkurové
závody přímo na fotbalovém hřišti TJ
Velká Polom.
V 80. letech se oddíl pyšnil již čtrnácti
koňmi a silným materiálním zázemím.
Kromě jezdectví se oddíl velkou měrou
angažoval také v kulturním životě, který
rozvíjel pořádáním zábav, plesů a zájezdů.

1 9 8 6 j s me za z na m en a l i ta k é ve l i k ý
ú s p ě ch v p o d o b ě n o m i n a c e č l e n k y
oddílu Šárky Koudelkové na mistrovství
ČSR a ČSSR v juniorské kategorii.

STĚHOVÁNÍ ANEB DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO

Veliký zlom a jisté zklamání přinesl rok
19 94, kdy jsme se potýkali s problémem nutnosti nav rácení Kubíčkova
st atku v restituci pův odním majitelům.
Oddíl měl t ím přijít o veškeré zázemí,
které za uplynulá léta vybudoval. Mezi
členy vyvstala otázka, která nedala jistou dobu nikomu spát. Měli bychom
oddíl rozpustit, nebo se jej pokusit i nadále udržet? Rozhodli jsme se boj o exist enci nev zdat a pokusit se tak oddíl
zachovat.
Nové prostory pro budování zázemí nám
poskytla rodina Ludvíkova. Začali jsme
tedy budovat vše téměř od nuly. Nové

stáje, cvičné kolbiště, výběhy a samozřejmě také sociální zázemí pro členy oddílu. Tvrdá práce se zúročila a oddíl se
mohl navrátit k původním aktivitám, jako
pořádání Hubertovy jízdy či jezdeckých
závodů, které se začaly konat dokonce

JEZDECKÉHO KLUBU VELKÁ POLOM
dvakrát do roka. V roce 2005 se oddíl
osamostatnil odloučením od TJ Velká
Polom a dále funguje jako občanské
sdružení Jezdecký klub Velká Polom pod
hlavičkou ČSTV. Hlavní myšlenka však

děti a mládež. Vý razný m bodem v historii klubu bylo také nedávné postavení
jezdecké haly (leden 2011), které výrazným způsobem zkvalitnilo zimní sportovní přípravu koní.
V současné době má náš jezdecký klub okolo padesát ky
členů a v e stájích ustájeno
šest advacet koní. Neusínáme
však na vavřínech a zázemí se
stále rozrůstá a zvelebuje.

tiny, z toho pětkrát do 6. místa. V roce
2010 jsme si připsali vítězství ve finále
Czech Junior Cup zásluhou Jakuba
Ludvíka a v roce 2013 druhé místo díky
Nině Kaločov é. Tři z našich členů se
nav íc mohou pyšnit t itulem Oblastní
mistr. Nejen tito jmenovaní sbírají zku-

NAŠE ÚSPĚCHY

zůstala stejná, a to vést mladou generaci
k zodpovědnosti a vztahu k přírodě a zví-

řatům. Vždyť přece ten, kdo nemá rád zvířata, nemá rád ani lidi.
Kr á t c e p o t é s e z a č a l k l u b v ě n o v a t
t a k é h y p o r e h a b i l i t a c i p ro p o s t i ž e n é

Členové klubu nás úspěšně reprezentují na závodech nejen po
celé České republice, ale i na zahraničních kolbištích všech sousedních
států, a to hlavně díky zásluze klubového
trenéra Emila Ludvíka.
Každoroční účast na mistrovství České
republiky v různých věkových kategoriích
je považována za samozřejmost již deset
let. Nejde však pouze o účast, naši členové (Michaela Bendová, Nina Kaločová, Emil Ludvík, Jakub Ludvík, Daniela
Solková, Nikola Stračánková) jsou ověnčeni mnoha úspěchy. Již třikrát se doma
oslavovala zlatá medaile, jednou bronzová a dvakrát 4. místo v soutěži družstev. Mezi jednot livci jsme téměř vždy
skončili v první polovině výsledkové lis-

šenosti a úspěchy na blízkých i dalekých
kolbištích. Jezdecký klub Velká Polom je
právě proto považován za plnohodnotnou konkurenci, se kterou se musí počítat. Především děkujeme všem
příznivcům koní a sponzorům, bez nichž
by jezdecký sport v naší obci již zanikl.

Jakub Ludvík a kolektiv
Jezdeckého klubu Velká Polom
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AKO SA MENÍ TVÁR DLHEJ NAD ORAVOU
Vážená pani starostka, predstavitelia a zamestnanci obce Velká Polom, vážení čitatelia
Bumerangu,
o pár mesiacov si pripomenieme tretie
výročie nášho priateľstva. O stále sa rozvíjajúcej spolupráci svedčia rôzne udalosti
v oboch obciach, podporené účasťou aj
spoza hraníc. V nasledujúcich riadkoch Vám
chcem priblížiť dianie aj v iných oblastiach
našej obce, ktoré ste možno postrehli pri jej
návšteve.
V minulom
roku sme vďaka
zákonu o službách zamestnanosti
vytvorili
nové pracovné
miesta v chránenom pracovisku
obce a aj v obci
všeobecne na zabezpečovanie
rôznorodých
prác. Hľadanie
možností na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie považujem za dôležité a potrebné, nakoľko pomáhame občanom a zároveň občania svojou prácou obci. Aj v tomto
roku naďalej plánujeme využívať všetky ponúkané možnosti na zamestnanie našich občanov, keďže vytvorením vhodných
pracovných pozícií určite dôjde
aj k šetreniu finančných prostriedkov obce.
V
októbri
sme z finančnej
podpory z Programu obnovy
dediny dokončili rekonštrukciu kaplnky Ružencovej Panny Márie a jej okolia. Vďaka
ochotným občanom a taktiež osobnej zainteresovanosti duchovného otca Štefana
Tuku, boli vykonané menšie opravy aj na
ostatných kaplnkách.
Baroková socha sv. Jána Nepomuckého
na pieskovcovom pilieri je najstaršou národnou kultúrnou pamiatkou v obci a po pridelení dotácie z Ministerstva kultúry sme
realizovali prvú etapu jej reštaurovania.
V tomto roku budeme pokračovať druhou etapou reštaurovania a chceme tiež
realizovať obnovu ďalších kaplniek v obci.
Reštaurátorským prieskumom ďalšej kultúrnej pamiatky, a to súsošia Korunovania
Panny Márie, chceme pripraviť podmienky
do budúcnosti na obnovu historicky hodnotných objektov v obci.
V našej jedinej rozpočtovej organizácii,
v Základnej škole s materskou školou, sme
investovali do komplexnej výmeny vykuro-
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vacích telies, nakoľko pôvodné boli po takmer dvadsiatich rokoch prevádzky v havarijnom stave. Podstatnú časť financovalo
kompetentné ministerstvo a zvyšok sme dofinancovali z rozpočtu obce.
Rok 2013 sa niesol aj v znamení spoloč-

ných športových a kultúrnych podujatí s poľskou partnerskou Gminou Dobra v projekte
„Všetko, čo nás spája“, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Súčasťou projektu boli taktiež investičné aktivity, zamerané
na revitalizáciu športového
areálu – vybudovanie detského ihriska, prírodného altánku a zakúpenie stojanov
na bicykle, lavičiek, smetných
košov, betónových šachových
a stolnotenisových stolov.
Tento rok si pripomenieme 55. výročie
vzniku Telovýchovnej jednoty, čo
je dôvodom na primerané
oslavy. Najpotrebnejším darom
pre futbalových priaznivcom by
bolo určite zrekonštruovanie ihriska, nakoľko s kvalitou súčasného sa určite radíme na koniec
v porovnaní s ostatnými ihriskami na Orave, či možno na
celom Slovensku. Komplexná rekonštrukcia
hracej plochy na futbalovom ihrisku je taktiež plánovanou investíciou v roku 2014.
V druhej polovici roka je plánovaný športový deň, ktorý
bude
oslavou
spomenutého sviatku a taktiež oficiálnym otvorením
zrekonštruovaného ihriska. Radi
privítame na týchto
oslavách aj futbalové mužstvo Telovýchovnej jednoty Sokol Velká Polom a taktiež
velkopolomských futbalových fanúšikov.
Ďalšou významnou aktivitou, naplánovanou na tento rok, je výstavba chodníka, ktorý
bude spájať centrálnu časť obce s časťou
„Podhúšť“ popri ceste tretej triedy. Pre tých,
ktorí ste už našu obec navštívili a trochu ju
poznáte, tento chodník bude viesť od centra

ku športovému areálu. Vo vybranej lokalite je
táto investícia dôležitá z dôvodu bezpečnosti
chodcov a aj preto je v rozpočte na ďalší rok
zaradená investícia do projektových dokumentácií, ktoré budú riešiť budovanie chodníkov aj v iných častiach obce, ktoré sú pre
bezpečnosť chodcov kritické. Budú to hlavne
chodníky popri ceste I. triedy, nakoľko denne
po ceste prejde množstvo dopravných prostriedkov. Tento problém máme spoločný, no
u Vás sa už obchvat okolo obce buduje, kým
obchvat okolo našej obce je len v prípravnej
fáze.
Zámerom je taktiež príprava doplnku
k územnému plánu obce, do ktorého budú
zapracované aktuálne požiadavky občanov, rôznych inštitúcií a obce, čím by sa
vytvorili nové podmienky na výstavbu rodinných domov a na ďalšie aktivity.
Naša dedina bude v tomto roku aj miestom realizácie rôznych kultúrnospoločenských
a športových podujatí a ja verím,
že sa na niektorom z nich stretneme. Či už na
s p o m e n u t ý ch
oslavách vzniku
telovýchovnej
jednoty, alebo
na treťom ročníku medzinárodného stolnotenisového turnaja, na ktorom Vás v minulom
roku vaši zástupcovia reprezentovali.
Prvé roky našej vzájomnej spolupráce
svedčia o priateľskom úmysle oboch zainteresovaných strán, kedy spoluprácu podporili
aj rôzne inštitúcie v našich obciach. Úprimnosť a skutočné partnerstvo, založené na
priateľstve a dobrých myšlienkach, môže
byť výborným základom do budúcnosti pre
prípravu a následnú realizáciu spoločných
mikroprojektov, ale aj veľkých projektov.
Milí občania Velké Polomi, určite by sa
dalo napísať ešte mnoho viet o dianí v našej
obci, o zámeroch a plánoch, nakoľko som
spomenul len niektoré udalosti a aktivity. Viac sa môžete
dočítať na našej internetovej stránke,
ale aj v obecných
novinách Dlhánske
zvesti, ktoré sú
v elektronickej verzii
uložené tiež na internetovej stránke www.dlha.sk.
Prajem Vám mnoho krásnych dní v kruhu
vašej rodiny, v zamestnaní a príjemné prežitie blížiacich sa Veľkonočných sviatkov.
Ing. Ján Kamas, starosta obce
Dlhá nad Oravou

Fotbalová školička v roce 2014
Smyslem fotbalové školičky je hlavně radost dětí ze sportu,
z pohybu, z účasti na pravidelném hraní si. Cílem je přivést co
největší množství dětí k pravidelnému sportování a udržet je při
něm bez ohledu na to, jakému sportu se později budou věno-

vat. Míč je na trénincích velkým kamarádem dětí, učí se jej ovládat všemožnými způsoby rukama i nohama. Fotbal jako takový
sice děti na tréninku hrají, ale na systematické učení se fotbalovým dovednostem je spousta času až v dalších letech.

Ruku v ruce s pohybovou průpravou jde výchovná stránka
dětského sportování. Protože je známo, že do šesti let věku si
děti vytvářejí asi 80% pozdějších vzorců chování, jsou ve fotbalové školičce děti vedeny k tvořivosti, pozitivnímu přístupu,
zaměření se na řešení, překonávání překážek, nikoli na problémy. Děti mají velký prostor projevovat svoji osobnost, nadání, motivaci.
Vizí je spokojenost dětí těšících se na každý další trénink.
Účast na tréninku je pro ně velkou radostí a jejich pohybové
učení probíhá díky tomu velmi rychle, spontánně a kvalitně.
V roce 2014 jsme s trenérem Josefem Bartošem začali
hned po vánočních prázdninách od 7. ledna trénovat pravidelně

ŠPLHÁME
NA MOUNT EVEREST

Dosáhnout osmitisícovek se dá různě.
Horolezci sbalí náčiní a odjedou do Himálaje zdolat některou z výšek. Naše
škola se rozhodla pokořit nejvyšší horu
světa u nás v tělocvičně! A to způsobem neobvyklým – vyšplhat po tyči to-

dvakrát týdně (úterky, čtvrtky). V neděli 12. ledna jsme se
účastnili turnaje v Ostravě-Porubě, kde jsme z osmi týmů obsadili pěkné 3. místo. Navíc Jiří Filipčík byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje! V neděli 26. ledna jsme jeli na turnaj
do Polanky a tam se nám taky dařilo, kluci bez prohry obsadili
2. místo o horší skóre. Kluci pak měli o jarních prázdninách
týden volno.
V neděli 16. února jsme se zúčastnili turnaje ve Smilovicích,
kde jsme měli velkou chuť do fotbalu, což se projevilo i na naší
hře. Skončili jsme s jednou prohrou na 3. místě. Navíc byl Matyáš
Vojtášek právem vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Na turnaji
startovalo deset týmů, představila se asi stovka hráčů. Kluci
vyhráli s Žilinou, Karvinou, Frýdkem-Místkem – bylo to super
představení našich hráčů.
V sobotu 8. března jsme absolvovali turnaj v Olomouci na
pozvání Sigmy Olomouc, kterou jsme porazili po dobrém výkonu 1:0 ve skupině. Po třech prohrách a třech výhrách jsme
obsadili 6. místo z deseti týmů.
Navíc jsme na 1. února a 15. března ve sportovní hale v Hlučíně
pro kluky připravili dva turnaje, kde jsme si taky nevedli špatně a důstojně reprezentovali TJ Velká Polom.

Za obrovskou snahu a velkou podporu rodičů jsme pro hráče připravili zážitek v podobě návštěvy zápasu Baník – Sparta v sobotu 22. března
(viz samostatný článek, str. 11). Halovou sezónu jsme ukončili 29. března
turnajem ve Štítině. Myslím, že tak pestré tři měsíce si zaslouží obdiv
a pochvalu všem zúčastněným. Sportujeme a hrajeme fotbal pro radost, číselné výsledky nejsou důležité, dětský úsměv je to, co nám
dává sílu jít dál. Podstatná je i fungující spolupráce s vedením TJ,
navíc máme velkou podporu obce a sponzorů. Chtěl bych také vyzvednout velmi dobrou spolupráci trenér – rodič – hráč, na které
pracujeme od začátku a pro další rozvoj kluků je nesmírně důležitá.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na jarní sezónu!
Peter Chalachan, trenér

likrát, abychom překonali výšku 8848
m.n.m. Pro představu: jedna tyč je
dlouhá čtyři metry, takže musíme spojit
síly všech zdatných žáků prvního i druhého stupně, a tak se pokusit splnit si
náš vysněný cíl.
Jsme si vědomi, že úkol to nebude rozhodně lehký. Vyžaduje to dlouhou přípravu všech zúčastněných – šplhajících
dětí i organizátorů. Akci chceme usku-

tečnit hlavně proto, abychom ukázali
všem ostatním, že když se spojí všichni
dohromady, cíl se podaří zdolat.
Pokud Vás náš nápad zaujal, budeme
rádi za jakoukoliv podporu ať už finanční či materiální. Obraťte se prosím
na ředitele školy.
Dvacátého devátého května držte
palce!
Učitelé základní školy
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FOTBALOVÉ TURNAJE PRO NEJMENŠÍ
TJ Velká Polom a hlavní sponzor turnaje firma SPERO pořádali 1. února
a 15. března 2014 ve sportovní hale Hlučín fotbalový turnaj pro kategorii hráčů narozených po 1.1.2007.
Peter Chalachan (hlavní organizátor turnajů a trenér TJ Velká Polom
r. 2007): V sezóně roku 2014 jsme pro kluky s trenérem Josefem Bartošem také chtěli připravit halový turnaj a nakonec jsme pro ně zorganizovali turnaje dva. Podařilo se nám je obsadit kvalitními týmy.
Naši kluci si 1. února změřili síly s týmy jako Sigma Olomouc, FC Baník
Ostrava, FC Hlučín, SFC Opava a MFK Vítkovice. Kromě prvního zápasu
s Hlučínem, kde kluci neplnili to, co jsme si řekli v šatně, a prohráli jsme
0:2, jsme vyhráli s Baníkem Ostrava 2:1 a remízovali s MFK Vítkovice
0:0. Na tým jako Sigma kluci neměli, i když bojovali, ale přišla prohra 0:3
a následně nám došly síly v zápase s Opavou, protože jsme nebyli kompletní.
sobota 1. února. - Turnaj Hlučín - 4. místo
TJ VP - FC Hlučín 0:2
TJ VP - FC Baník Ostrava 2:1
TJ VP - MFK Vítkovice 0:0
TJ VP - Sigma Olomouc 0:3
TJ VP - SFC Opava 0:2
Branky: Vojtášek 2
Turnaj 15. března jsme začali vítězstvím s Polankou 5:0, potom jsme
porazili Bílovec a Chvalíkovice shodně 1:0. Boj o první příčky jsme s FK
Nový Jičín nezvládli a prohráli vlastním gólem 0:1. V zápase s MFK Vítkovice jsme udělali změnu v brance a v poli, které už nám ale nepomohly, přesto z toho nakonec bylo pěkné 3. místo.
sobota 15. března - Turnaj Hlučín - 3. místo
TJ VP - FKSK Polanka 5:0

TJ VP - ŠSK Bílovec 1:0
TJ VP - FK Nový Jičín 0:1
TJ VP - TJ Sokol Chvalikovice 1:0
TJ VP - MFK Vítkovice 0:5
Branky: Filipčík T. 2, Plohák 2, Šlof 1, Filipčík J. 1, Vojtášek 1
Sestava Velká Polom: Filipčík Jan, Filipčík Tomáš, Šumný Samuel, Bitta
Adam, Vojtášek Matyáš, Šlof Filip, Gelnar Lukáš, Majling Matěj, Košťál
Jiří, Chalachan Jakub.

S celkovou reprezentací TJ Velká Polom jsme byli spokojeni. Turnaje se
vydařily, ukázaly nám, na čem musíme s klukama dál pracovat. Děkuji
všem za podporu.
Peter Chalachan, trenér

V neděli 19. ledna 2014 proběhl ve Sportovní hale v Hlučíně již
tradiční žákovský tu rnaj v minikop ané STE E L PARTN E R CU P.
Letošního ročníku se zúčastnila družstva FC Kravaře, SC Pustá
Polom a poprvé dva týmy TJ Velká Polom, starší (roč. nar. 2000)
ŽÁKOVSKÝ HALOVÝ TURNAJ V MINIKOPANÉ - III. ROČNÍK
a mladší (roč. nar. 2001).
Hrálo se systémem každý s každým, 4+1 v poli, 2x15 min. V úvodních zápasech se našim borcům dařilo střídavě. Mladší prohráli s týmem
FC Kravaře 0:3, starší porazili SC Pustá Polom 2:1. V následujícím zápase se mladší utkali s SC Pustá Polom. V bojovném utkání byli naši
kluci lepší, po celý zápas vedli, bohužel se v samém závěru podařilo soupeři vyrovnat a zápas skončil remízou 4:4. Starší dostali ve svém
druhém vystoupení po velice slabém výkonu zaslouženě „nakládačku“ 0:5 od Kravař. V předposledním zápase turnaje se mezi sebou utkali
naši borci. Přestože měli v tomto utkání starší „navrch“, mladší to nevzdali a po brankové přestřelce nakonec vybojovali zaslouženou remízu
4:4 a dali svým starším kolegům pořádnou lekci z bojovnosti. V závěrečném utkání porazily Kravaře Pustou Polom 6:0.
Vítězem I I I. ročníku turnaje se po zásluze stal oddíl FC Kravaře s plným počtem bodů a bez inkasované branky. Na druhém místě skončili
žáci TJ Velká Polom 2000. Třetí příčku obsadili TJ Velká Polom 2001, kteří by si za svou předvedenou hru a bojovnost zasloužili lepší
umístění, ale bohužel, takový je sport. A na čtvrtém místě se umístil oddíl SC Pustá Polom.
Cenu pro nejlepšího brankáře obdržela slečna
Sabina Havrlantová z SC Pustá Polom. Cenu pro
nejlepšího střelce turnaje získal nakonec v dramatickém penaltovém rozstřelu s dalšími dvěma
hráči z FC Kravaře Jan Rychlý z TJ Velká Polom
2000.
Celý turnaj zodpovědně a bezchybně odřídil delegovaný sudí Josef Bartoš, za což oprávněně získal
cenu pro nejlepšího rozhodčího. Závěrem je nutno
poděkovat všem, kteří se postarali o zdárný průběh
této akce a firmě Steel partner a.s. za finanční
a materiální zabezpečení turnaje.
Výsledky:
Pustá Polom - TJ VP 2000 1:2
TJ VP 2001- Kravaře
0:3
TJ VP 2000 - Kravaře
0:5
Pustá Polom - TJ VP 2001 3:3
TJ VP 2000 - TJ VP 2001 4:4
Kravaře - Pustá Polom
6:0
Rostislav Vaněk, trenér starších žáků

STEEL PARTNER CUP
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K zápisu do 1. tříd přišlo padesát devět dětí.
Zapsat
se přišly děti
LETOS PADL REKORD
nejen z Velké Polomi
a Horní Lhoty, ale také z Plesné a Ostravy. Zápisu se účastnily
všechny paní učitelky a asistentky z I. stupně naší ZŠ.
Děti plnily připravené úkoly zábavnou formou. Ukázaly své
schopnosti a vědomosti v oblasti matematických představ, předvedly, jaká písmenka už znají a co vědí o přírodě. Prokázaly také
svoji dovednost ve stříhání a kreslení. Některé děti dostaly svůj
první domácí úkol – dopilovat správnou výslovnost.
Všechny děti zvládly zápis bez problémů a beze strachu. Za svou
odvahu a snahu při zápisu si odnesly domů malé dárečky.
Rodičům a dětem se v naší škole velice líbilo a všichni se moc
těší na začátek dalšího školního roku. A nám nezbývá, než po-

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ
I.B t"ída sk. “B“ * mu#i * 2013/2014 - Jaro
Datum

Den

Hodina

29.3.
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
4.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
8.6.
14.6.
21.6.

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

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

Datum

Den

Hodina

19.4.
26.4.
4.5.
10.5.
17.5.
24.5.
1.6.

So
So
Ne
So
So
So
Ne

16:00
16:00
14:30
16:30
14:45
17:00
17:00

Domácí

Velká Polom
Klimkovice
Velká Polom
Stará B"lá
Velká Polom
Bohuslavice
Velká Polom
Dolní Lhota
FC Ostrava Jih
Velká Polom
%ilhe#ovice
Hrabová
Velká Polom

Hosté

V!sledek

Václavovice
Velká Polom
Ha!
Velká Polom
V#esina
Velká Polom
Strahovice
Velká Polom
Velká Polom
Darkovi$ky
Velká Polom
Velká Polom
Darkovice

Zm"na termínu

přát budoucím prvňáčkům mnoho štěstí, radosti a úspěchů nejen
v 1. třídě, ale po celou školní docházku.
V. Boleslavská, Z. Coufalová, M. Bachurová

TJ VELKÁ POLOM NA BAZALECH
V sobotu 22. března jsme se za krásného slunečného počasí zúčastnili fotbalového zápasu FC Baník Ostrava – Sparta Praha. Na pozvání
Baníku naši nejmenší kluci absolvovali prohlídku Bazalů, kde si o poločase
měli možnost zahrát minizápas s FC Baník Ostrava, ročník 2007. Utkání
sledovalo čtrnáct tisíc diváků. Utkání navštívila také řada slavných osobností, kluci se setkali s bývalým fotbalovým reprezentantem Milanem
Barošem, fyzioterapeutem Martinem Výtiskem. Utkání rovněž sledovala řada slavných osobností, jako např. bývalý reprezentační hokejový trenér ČR Alois Hadamczik. Velké poděkování za zprostředkování
téhle akce pro děti patří Pavlu Filipčíkovi. Kromě možnosti reprezentovat fotbalový klub TJ Velká Polom jsme si také odnesli spoustu
zážitků.
Peter Chalachan, trenér

M$stská sout$# * mu#i * 2013/2014 - Jaro
Domácí

Pustkovec
Michálkovice
Slovan Ostr. B
Velká Polom B
Hlubina B
Velká Polom B
T#ebovice B

Hosté

Velká Polom
Velká Polom
Velká Polom
Hru&ov
Velká Polom
Hrabová B
Velká Polom

V!sledek

B
B
B
Zm"na termínu

B
B

M$stsk% p"ebor * star!í #áci * 2013/2014 - Jaro
Datum

Den

Hodina

5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
1.5.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
1.6.
7.6.

So
So
So
So
't
So
So
So
So
Ne
So

11:15
14:00
13:00
14:00
10:00
14:30
14:30
14:45
15:00
10:00
10:30

Domácí

MFK Ostrava
Velká Polom
Lok.Ostrava
Velká Polom
Velká Polom
Velká Polom
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Polanka
Pustkovec

Hosté

Velká Polom
Lhotka
Velká Polom
Krásné Pole
Slovan Ostrava
Markvartovice
Klimkovice
Velká Polom
Hrab(ka
Velká Polom
Velká Polom

V!sledek

Zm"na termínu

Minifotbal sk.“B“ *star!í p"ípravka* 2013/2014 - Jaro
Datum

Den

Hodina

7.4.
18.4.
22.4.
2.5.
9.5.
16.5.
19.5.
30.5.

Po
Pá
Út
Pá
Pá
Pá
Po
Pá

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

Domácí

Pustkovec
Velká Polom
Svinov
Velká Polom
Klimkovice
Velká Polom
T#ebovice
Velká Polom

Hosté

V!sledek

Velká Polom
Vítkovice B
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
Polanka
Velká Polom
Hrabová

Minifotbal U9B *mlad!í p"ípravka* 2013/2014 - Jaro
Datum

Den

Hodina

16.4.
25.4.
1.5.
9.5.
13.5.
23.5.
27.5.

St
Pá
't
Pá
Út
Pá
Út

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

Domácí

Pustkovec
Velká Polom
Vítkovice B
Velká Polom
T#ebovice
Velká Polom
Stará B"lá

Hosté

V!sledek

Velká Polom
V#esina
Velká Polom
Hlubina
Velká Polom
Hlu$ín B
Velká Polom
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ANDĚLÉ S NÁMI
– takto jsme se cítili, přinejmenším již druhý
den při víkendové dílně s keramickou plastikou. Tvůrčí práce na vzletné téma „Zhmotněte
si svého anděla“ se postupně s ubíhajícím
časem víkendu
přeměňovala
ve
skutečnost.
Plasticita keramické hmoty nás postupně
svými otevřenými dveřmi vtáhla do světa vlastních představ, obrazů a pocitů. Z počáteční nejistoty zúčastněných, neboť téměř všichni se
s keramikou setkali poprvé, se vyklubalo zaujetí, radost z vlastní práce a navázání kontaktu
s materiálem, posléze se svým dílem. Již v sobotu odpoledne s vnímáním už vytvořené

stavby vlastního díla se každý těšil na nedělní
ráno, aby vtiskl své andělské plastice ten
správný konečný tvar, barvu a výraz.
Při celé víkendové dílně bylo patrné, že téma
anděla ukrývá v sobě jakousi vnitřní hloubku,
možná i nepoznané tajemství. Vymodelovat si
svého vlastního ochránce může působit jako
zajímavá událost v životě všech zúčastněných.
Ráda bych poděkovala za spolupráci Lidové
konzervatoři a Múzické škole v Ostravě, zejména umělecké vedoucí Janě Veselé. Děkuji
všem těm, kteří se zúčastnili, za možnost
uspořádání této dílny, neboť právě jejich nadšení a spokojenost mě inspiruje k další práci
a novým námětům.
Již nyní pomýšlím na volné pokračování víkendového setkání s keramickou plastikou,
které proběhne v červnu tohoto roku na téma
„S ousoší a harmonie – inspirované Madonou
a její láskou k dítěti“. V běžném životě toto
mystické téma ztělesňuje pochopení, dobromyslnost a všeobjímající lásku, pro kterou stojí

za to žít a tvořit. Téma může volně vycházet
z vašich představ a cítění. Dílna je určena
pro začátečníky i pokročilé. Jste srdečně
zváni!

Keramické plastiky andělů, výrobky modelované a točené keramiky můžete zhlédnout v galerii na www.rozpuk.com.
Přeji Vám hezké jarní tvořivé dny.
Ing. Dana Skokanová, za Alma Mater
– centrum rozvoje tvořivosti

ALMA MATER – CENTRUM ROZVOJE TVOŘIVOSTI
PROGRAM PRO DĚTI NA LETNÍ PRÁZDNINY 2014 (VÍCE NAJDETE NA WWW.ROZPUK.COM)
14.07.-18.07.2014 denně 16.30 – 18.00 hod
21.07.-25.07.2014 denně 16.00 – 18.00 hod
28.07.-01.08.2014 denně 16.00- 18.00 hod
04.08.- 08.08.2014 denně 8.00 – 16.00 hod

11.08.-15.08.2014 denně 16.00 – 18.30 hod

Zábavné prázdninové tancování s Evčou - protahování, taneční rozcvička,
taneční choreografie s prvky nejrůznějších tanců
Bubenický workshop - Ivo Samiec – V rytmu afrických bubnů Djemje, základy techniky hry
na africký buben, smysl pro kolektivní hru, hra na jiné etnické nástroje
Umění tvořit – kreativní kreslení a malování různými technikami, pastel, tempera, akvarelové
pastelky, přenesení motivů do prostorového díla s využitím keramické techniky
Letní prázdniny s ROZPU KE M 2014 – celodenní program pro děti. Výlety se sportovním
a vzdělávacím programem. Obědy, svačina a pitný režim. Kunínský zámek, Záchranná stanice
živočichů, DINOPARK a ZOO Ostrava, bowling
Andělská keramika - tvorba keramické plastiky, reliéfu, stavba z plátu, malovaná keramika.
Možnost si vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu

ZVĚŘINOVÉ HODY JAK SE PATŘÍ
Pochvala a uznání potěší nejen jednotlivce
ale i společenské organizace. Nejinak tomu bylo
u myslivců, kteří zajišťovali před necelým rokem
zvěřinový jídelníček pro účastníky oslav 725. výročí založení obce Velká Polom. Reakcí na převážně příznivé hodnocení této akce byl nápad
uspořádat pro zájemce z řad našich občanů zvěřinové hody. Nápadu nahrála i ta skutečnost, že
se v našem revíru pohybovalo pár kusů daňčí
zvěře, která sice byla ozdobou místní fauny, ale
také narůstaly stížnosti na jimi způsobené škody,
a to hlavně na plodinách pěstovaných na polích
a na mladých lesních stromcích. Myslivecké
sdružení bylo obcí upozorněno na možnou
úhradu způsobených škod. Z toho důvodu bylo
rozhodnuto požádat krajský úřad o povolení odlovu daňků. Žádosti bylo vyhověno a odlovená
daňčí zvěřina spolu se zvěřinou z prasete divokého umožnily konání letošních zvěřinových
hodů. Příjemným překvapením byl velký zájem
Vás občanů Velké Polomě o tyto hody. Jsme si
vědomi toho, že výraz „hody“ je trochu nadnesený, ale věříme, že většině z Vás chutnalo. Doufáme, že nám odpustíte některé nedostatky,
které se vyskytly během průběhu akce, např.
delší čekací doba na obsluhu v poledních hodi-
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nách nebo rychlý úbytek nabízených jídel. Pokud
nám bude umožněno další konání podobných
akcí, pokusíme se o nápravu.
A nač použijeme zisk z těchto akcí? Získané
finance použijeme na nákup krmiva a medicinálních solí pro zimní přikrmování zvěře, osiva
a hnojiv pro obhospodařování mysliveckých
políček apod. Také mnohá myslivecká zařízení
jako posedy, krmelce, zásypy, sedačky aj. jsou
ve špatném stavu a jejich obnova vyžaduje nemalé finanční prostředky. Snižující se stavy
drobné zvěře nás v budoucnu donutí zakoupit

živou zvěř a tuto vypustit do volné přírody. Cena
této zvěře není malá a pohybuje se ve stovkách
i tisíci korunách za kus. Jak je všeobecně známo,
tak v příštím roce se plánuje zahájení provozu
na nově budované rychlostní komunikaci. Předpokládáme, že zakoupíme dostupná zařízení,
která by omezila ztráty zvěře vzniklé dopravními
nehodami. To vše a některé další důvody, proč
naše sdružení koná podobné akce. Děkujeme
všem návštěvníkům mysliveckých hodů za projevenou přízeň a doufáme, že v budoucnu podobné akce konané naším sdružením navštívíte
v hojném počtu.
Jaromír Drozdek, za myslivecké sdružení
Hubert Velká Polom

