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NÁŠ
Vážení občané,
dovolte, abychom vás všechny po čase pozdravili a podali
zprávu o aktivitách, které máme za sebou i o plánech do budoucna.
Nejdříve informace o našich investičních akcích. V letošním roce jsme se zaměřili na dvě stavby. První z nich je
úprava veřejného prostoru jako místa pro setkávání občanů,
stručně řečeno: vybudovali jsme náves. Této investiční akci
se dost obšírně věnuji na jiné straně tohoto zpravodaje.

svahu se značným sklonem, proto
budou realizovány boční vjezd a hlavní
páteřní komunikace tak, aby pohyb po
ní byl přijatelný i pro postižené a staré
osoby. Díky tomu bude nový hřbitov
vypadat úplně jinak, než jsme byli
dosud zvyklí. V zadní části plochy
jsme ponechali místo pro případnou
výstavbu smuteční síně někdy v budoucnu. Na několika místech

Další stále probíhající stavbou je úprava nového hřbitova. Tato
stavba je vyvolána potřebou vyčlenit na novém hřbitově místa pro
jednotlivé druhy hrobových míst. Při této příležitosti bych se zmínila o stavu, který nastal v mnoha obcích a městech – nedostatek

budou instalovány malé kašničky pro napouštění vody a několik
laviček k posezení.
Dřevěný kříž jako dominanta hřbitova zůstal samozřejmě zachován. Stavbu vysoutěžila společnost VOSTAV Morava, a.s., Ostrava. Zatím jsme nezaznamenali nějaké zásadní problémy,
technické detaily řešíme na kontrolních dnech, ukončení
stavby je plánováno v říjnu tak, aby na Dušičky byl prostor
volně k dispozici. Uvažujeme i o úpravě objektu nahoře u oplocení a zeleně u hlavní vstupní brány.
Naším největším připravovaným projektem je, jak všichni
víte, kanalizace. Ve věci její přípravy byly učiněny další kroky.
V rámci soutěže bylo podáno víc jak šedesát dotazů. Hodnotící komise se několikrát sešla, aby posoudila nabídky i zdůvodnění mimořádně nízké ceny uchazeče, který podal
cenovou nabídku s nejnižší cenou. Řešila i námitky jednoho
z uchazečů, objasnění námitek atd. atd. To vše vede k tomu,
že opakovaně žádáme poskytovatele dotace SFŽP o prodloužení termínu pro podání všech požadovaných podkladů
k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsou to věci, na které
nemáme žádný vliv. A také neumíme posoudit, kdy dojde díky uvedeným průtahům k definitivnímu rozhodnutí a zahájení prací.
V okamžiku, kdy budou tyto záležitosti vyjasněny, budeme vás informovat, abyste mohli zahájit úkony, vedoucí k realizaci domovních přípojek.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

hrobových míst, ať už se jedná o hroby jako takové nebo urnové
háje. I když to tak na první pohled nevypadá, jde o zásadní problém, který potkává mnoho rodin. Jsme rádi, že nás se uvedený problém netýká – nový hřbitov skýtá dostatek místa pro uložení
zemřelých. Musí v tom být ale řád, aby byl prostor racionálně využit.
A protože vnímáme potřeby hendikepovaných lidí, bude zajištěn samozřejmě přístup také pro imobilní. Plocha hřbitova je ve

DALŠÍ UTUŽENÍ DOBRÝCH VZTAHŮ
SE SLOVÁKY
Ve dnech 10. až 11. června se ve Velké Polomi uskutečnilo další ze setkání se zástupci družební obce Dlhá nad Oravou
v rámci Dne obce, který byl organizován spolu s místními hasiči pod názvem Hoří, má panenko.
Akce začala přivítáním hostů v sále sokolovny, následovalo přátelské fotbalové utkání „starých pánů“ obou obcí a Arabela Teamu
v kryté hale, protože se nám rozpršelo.
Odpolední program pro děti pak už probíhal v parku u Motorestu, jako obvykle bylo připraveno občerstvení pro všechny. Místní
myslivecký spolek připravil myslivecké hody, občerstvení ve stáncích zajišťovali naši hasiči. Ve večerních hodinách předvedly své umění
místní kapely.
V neděli jsme se sešli na mši sv. v místním kostelíku a po obědě jsme hosty ze Slovenska překvapili – návštěva Dolu Landek byla
pro všechny velmi hlubokým zážitkem. Těšíme se na další setkání s nimi.

Třikrát na příjemné téma

Včelaři slavili 110. výročí založení spolku
Základní organizace Českého svazu včelařů Velká Polom a okolí, z.s., uspořádala 13. května v hasičském areálu Restaurace Mokřinka
v Dolní Lhotě zábavné odpoledne s ukázkami včelařských dovedností a prodejem včelích produktů. Program byl pestrý, počasí pěkné, nálada výborná. Občerstvení a příjemná hudba dotvářely hezkou atmosféru.

Náš nový sál v sokolovně plní svůj účel
Měli jsme možnost shlédnout dvě úžasná divadelní představení. V únoru nás navštívil ochotnický divadelní soubor Divadlo Devítka z Ostravy-Michálkovic s komedií Petra Quiltera Opona nahoru! Naši ochotníci – Velkopolomské hvězdy – sehráli anglickou komedii „Dvouplošník v hotelu Westminster aneb Nerušit, prosím“ autora Raye Cooneyho. Dne 25. března proběhla premiéra, 9. dubna hráli v Hrabyni, 22. dubna
podruhé u nás a 23. dubna v Pusté Polomi. Další představení bylo dohodnuto na Dolní Bečvě 30. září v hotelu RELAX a pravděpodobně
25. listopadu v Dolní Lhotě. Sál sokolovny byl v obou případech plný, lidé se bavili a cizí obdivovali naše velmi hezké prostředí v sokolovně.

Koncert v kostele je zážitek
Ano, to mohou potvrdit všichni, kdo usedli do lavic v našem kostele sv. Václava v neděli 7. května. Tento den jsme si poslechli varhanní
koncert, který připravil náš občan, Ing. Vladimír Pavlík. Díky za něj.
Už se stalo tradicí, že náš kostel sv. Václava je zařazen mezi kulturní stánky, ve kterých každoročně probíhá Svatováclavský hudební festival. Letošní ročník byl již čtrnáctý, v rámci kterého se uskutečnilo 35 koncertů. My jsme měli možnost poslechnout si 6. září úžasného mladého virtuosa Romana Patočku a jeho přátele. Skvělý zážitek!
Na tomto místě je třeba poděkovat Otci Radkovi, že máme možnost v našem kostelíku organizovat i tyto kulturní akce. Správná atmosféra dotváří vždy celkový zážitek. A také děkuji všem, kteří s organizací jakýmkoliv způsobem pomáhají. Jen je trochu k zamyšlení, proč mezi
diváky převažují cizí návštěvníci a proč naši občané nevyužívají tyto výjimečné příležitosti poslechnout si ve většině případů světoznámé
umělce, kteří koncertují, případně učí i v zahraničí.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce
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Pracovala jsem jako asistentka
Jmenuji se Petra a pracovala jsem v RESPITU jako asistentka odlehčovací služby necelé tři roky. V průběhu těchto
třech let jsem získala velké množství zkušeností, zažila celou
řadu zážitků a především jsem získala nové přátele a nový pohled na svět.
Život, to nejsou jenom práce, peníze, internet a všudypřítomný
stres, je to především čas, který nám byl dán, abychom jej strávili plnohodnotně, šťastně a společně s ostatními. Každý člověk je jiný, má
jinou povahu, schopnosti, dovednosti, tělesnou a duševní zralost –
zkrátka každý jsme jedinečný. Hlavním důvodem, proč jsem začala
pracovat jako asistentka odlehčovací služby, bylo, abych alespoň čás-

tečně odlehčila pečujícím osobám v jejich každodenní péči o děti.
Ještě bych chtěla říct, že bychom neměli lidi soudit podle toho, jak
vypadají nebo jak se chovají. Společnost by měla být jedna velká rodina, která si za všech okolností pomáhá a podporuje se. Nikdy nevíme, kdy budeme pomoc potřebovat i my. A je to právě Centrum
pro rodinu a sociální péči z. s., které se v rámci Projektu Výzva snaží
formou nejrůznějších aktivit, ale také pílí a dobrosrdečností všech
zaměstnanců pomoci rodinám s dětmi a mladými lidmi se zdravotním
postižením.
Za odlehčovací službu Respit asistentka Petra R.

Můžeme si dovolit umírat doma?

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná
i v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých doma. Naše služby
jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od
potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru
života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje
specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni

Obec Velká Polom
je na Facebooku

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE
2018 A ODPADY

Fenoménem dnešní doby se staly sociální sítě. Také naše obec
má na sociální síti Facebook svoji stránku. Díky ní informujeme
o dění v obci, v případě rychlé potřeby oslovujeme a šíříme požadavek. Příspěvky skvěle fungují v případě nalezených psů. Stálých
sledujících máme cca 450, počet zhlédnutí se samozřejmě odvíjí od
atraktivnosti nebo od důležitosti příspěvku. Některé příspěvky jsou
komentovány. Komentáře sledujeme, jsou pro nás důležité, známe
tak názory převážně určité věkové skupiny lidí. V případě, že je komentující vulgární nebo jsou jeho komentáře od věci, bývá z naší
strany komentář skryt, v jednom případě byl sledující zablokován.
Naše jednání je oprávněné, protože jsme majitelé facebookové
stránky. Také jsme se dohodli, že komentáře nebudeme komentovat. Budeme rádi, když nám své názory přijdete sdělit osobně, třeba
na zasedání zastupitelstva obce.

Místní poplatky za psy zůstávají ve stejné výši (240,- Kč a 120,Kč), splatnost poplatku do 31.3.2018. Místní poplatky za odpady
zůstávají rovněž ve stejné výši (612,- Kč/osobu), splatnost poplatku do 31.8.2018.
Bio popelnice budou vyváženy do konce listopadu a stejně tak
bude otevřený i Obecní dvorek, kde jsou odebírány odpady větších rozměrů.

Chcete vědět,
co hlásil místní rozhlas?
Stačí se přihlásit přes webové stránky obce. V menu naleznete
odkaz „Hlášení místního rozhlasu“, po jeho rozkliknutí se v pravém
rohu objeví zelené tlačítko „Odebírat hlášení“. Po vyplnění přihlašovacích údajů si budete moci vybrat, která z hlášení chcete dostávat,
zda je chcete dostávat na e-mail nebo formou SMS do vašeho mobilního telefonu. Máme už 223 odběratele, přidejte se k nim.
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naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na
které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí
i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem
DOMA., pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle
doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne
od 9. do 15. října a více informací získáte na facebookové události
„DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh, tel: 725 409 411. Více informací lze najít na
www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.

DOTAČNÍ PROGRAM
Stalo se již pravidlem, že každoročně zastupitelstvo obce vyhlašuje pravidla, podle kterých mohou fyzické a právnické osoby, jejichž činnost není podnikáním, žádat o dotaci na svoji činnost. Obec
tak podporuje spolkovou činnost v obci a přispívá nemalou měrou
k rozvoji spolků, k podpoře jejich akcí a projektů, případně podporuje rozvoj talentovaného jedince. V rámci těchto pravidel obec
také pomáhá občanům, kteří se dostali do svízelné sociální situace.
Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání vyčlenilo v rozpočtu na rok 2018 opět částku 800 tis. Kč, která bude rozdělena
právě na podporu výše uvedených činností. Poskytnutí dotace se
řídí schválenými pravidly. Pravidla a formuláře potřebné pro čerpání dotace naleznete na webových stránkách obce v odkaze „Programy poskytování dotací“.
Ing. Pavlína Mučková
tajemnice obecního úřadu

ALMA MATER -

CENTRUM ROZVOJE TVOŘIVOSTI, Z.S. VE

VELKÉ P OLOMI

Proběhl prázdninový týden s dívčí tvořivostí a sebepoznáním 2017.
Celoročně probíhá kroužek ARTE dynamické tvořivosti a arteterapie.
Ve své nabídce se posouváme dál, vycházíme z pojetí artefiletiky a arteterapie.
Zprostředkováváme dětem či dospělým
skrze umění jakési další poselství, a to vzdělávací a výchovný proces, kdy prostřednictvím
vnímavosti a uvědomění rozvíjíme svou tvořivost, empatii, své talenty, zbavujeme se stresu
a napětí.
Artefiletické pojetí vzdělávání je reflektivní,
tvořivé a zážitkové vzdělávání, vychází z výtvarných, dramatických a hudebních projevů.

Vyslovením vlastního pohledu a současně
vyslechnutím přístupu ostatních ve skupině se
učí děti komunikační a sociální dovednosti,
všímají si různých stránek a souvislostí své
tvorby a mezi sebou o nich diskutují. Jejich
postřehy jsou podkladem pro další poznávání
a přemýšlení a tím se děti učí vnímat své
vlastnosti, vyhodnocují si své prožité zkušenosti a uvědomují si své vnitřní postoje, s kterými mohou dále pracovat a transformovat
sebe k lepšímu. Tvorba je tak propojena s jejich osobností, s uvědomovacími procesy a rozvíjením pocitové vnímavosti.
Arteterapie je psychoterapeutický obor, který

využívá umění –
kresbu, malbu,
grafiku, modelové a prostorové vyjádření
– k uvolnění
stresu, k transformaci určitých prožitků,
k sebepoznání,
k neverbální
komunikaci se
sebou samým.
Prostřednictvím umění
dochází k uvolnění, pochopení, odreagování, navazování kontaktu se svými vlastnostmi, prožitky,
se svou tvořivostí a také se svou spiritualitou, in-

tuicí, se svými talenty, vkusem a estetickým cítěním.
Arteterapie působí výchovně, relaxačně
a současně i posouvá a může transformovat pohledy na sebe samé, může rozpouštět
bloky v psychice a v myšlení.
Ve své práci s dětmi většinou kombinuji

tyto dvě metody, kam vkládám své vlastní přístupy a zkušenosti. Umění, výtvarné techniky
jako kresbu, malbu, keramiku, grafiku a jiné
možnosti vytváření a tvoření propojuji s vědomostí dětí.
Pomocí umění se učíme rozvíjet vnímavost,
empatii, učíme se vnímat sebe a svět okolo
nás. Nebo jen tvoříme z keramické hmoty,
učíme se točit na hrnčířském kruhu, modelujeme, píšeme příběhy, hledáme, co nás baví.
Hodinami arte tvořivosti kombinovanými
s arteterapií se děti uvolňují, posilují si své
zdravé sebevědomí, ztrácejí zábrany, odpadá
stres z hodnocení a z výsledků, rozvíjejí svou
potenciální možnost sílit ve svém názoru, učí
se vnímat své pocity a také je ztvárňovat. Keramická díla, obrazy jim připomínají prožitek
a také se mohou s překvapením divit, co jsou
schopny vyrobit, nakreslit a na sobě objevit
a třeba i změnit.
Za skupinu rozvoje tvořivosti a arteterapie
Ing. Dana Skokanová
Zabývám se intuitivní arteterapií a artefiletikou v praxi. Jsem absolventkou Lidové konzervatoře v Ostravě a certifikovaných kurzů v oboru
keramického umění a studia Expresivní terapie,
zvláště arteterapie na Masarykově univerzitě
v Brně.
Více najdete na www.rozpuk.com,
www.madonaprome.cz.

Profesní orientace žáků osmých tříd
Pro žáky osmých tříd nastane v příštím roce nejdůležitější okamžik jejich povinné školní docházky – budou si muset zvolit směr,
jakým se po ukončení základní školy vydají. K tomu, aby o svých budoucích krocích začali přemýšlet co nejdříve, proběhly v měsíci
květnu dvě akce – beseda s konzultantkou na Úřadu práce v Ostravě-Porubě a Dny profesní orientace, které připravila paní učitelka
Slípková ve spolupráci s psychologem a koučem.
Na besedě na ÚP Ostrava-Poruba získali žáci povědomí o tom,
jaké existují střední školy a kterou by si měli vybrat pro studium jimi
vybraných povolání. Žáci si také mohli vyzkoušet test profesní orientace, který jim potvrdil, nebo zpochybnil, že se na vybraný směr
hodí. Také se naučili orientovat v Atlase školství (www.atlasskolstvi.cz) a dozvěděli se o možnostech získání informací o jednotlivých
středních školách.
Dny profesní orientace se konaly ve dnech 30. května až 1.
června v hotelu Bezruč v Malenovicích. Přivítalo nás krásné počasí,
takže jsme mohli celou dobu konání kurzu pracovat venku. Žáci se
o sobě i svých spolužácích dozvěděli spoustu nových, možná i překvapujících, informací. Zjistili, jaké vlastnosti se hodí pro jimi vybraný
profesní směr, vyzkoušeli si pracovní pohovor, pokusili se formulovat
své myšlenky a vystoupit s nimi před ostatními.
Samozřejmě nám zbyl čas i na oddychové aktivity – hrály se

různé hry, také jsme byli několikrát v hotelovém bazénu, opékali jsme
špekáčky. A ve středu odpoledne jsme se vydali na Lysou horu, na
kterou jsme ale nevylezli, protože nás po cestě potkala obrovská

průtrž mračen, takže jsme se úplně mokří vraceli zpátky do hotelu.
Celá akce probíhala v klidné a přátelské atmosféře a věříme, že
aspoň trochu pomohla letošním „osmákům“ v jejich rozhodování.
Mgr. Michaela Friedecká
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LETNÍ TÁBOR SKAUTSKÉHO ODDÍLU H EŘMÁNEK
Na začátku prázdnin od 2. do 9. července se uskutečnil již tradiční
letní skautský tábor našeho oddílu. Tak jako před lety jsme osídlili
údolí Jamníku mezi Těškovicemi a Bítovem.
Pro některé začal tábor už o den dříve, kdy jsme na faře ve Velké
Polomi s pomocí
rodičů naložili
vše potřebné
pro tábor a vydali se ho postavit, aby děti přijely
už do připraveného.
V neděli se
k nám přidalo
celé osazenstvo
tábora a s děvčaty jsme se společně vydaly do světa čar a kouzel, zatímco kluci
navštívili divoký západ. Během tábora proběhly tři mše svaté a s nimi
také
slavnostní sliby
světlušek,
vlčat a skautek. V noci jsme
samozřejmě hlídali tábořiště
a hlavně vlajku.
Přestože náš
tábor dvakrát
přepadly skupiny "nepřátel",
nedali jsme se a vše uhlídali, jak jen to šlo.
Poslední dny nás tížilo horší počasí, které nám ovlivnilo program
a možná i náladu, ale skauti jsou přece nepromokaví a my jsme to
zvládli! Přes den probíhal program pro děti, které se vždy něco při-

učily, zlepšily se v různých dovednostech, vyzkoušely si něco nového
a rozhodně nikdo neodjel bez skvělého zážitku.
Jako každý rok nám naši úžasní kuchaři vařili výborná jídla
a všichni si moc
pochutnali. Patří
jim veliké DÍKY,
protože připravovat pětkrát
denně stravu
pro
padesát
osob v polních
podmínkách –
to chce kuráž.
V neděli 9. července jsme tábor zbourali, sbalili a odvezli vše na faru. Rozloučili
jsme se a všichni odjeli domů spokojení a plní zážitků. Děkujeme
všem, kteří jakkoliv pomohli s organizací a celkovým průběhem
tábora.
Za celý skautský oddíl Heřmánek
Marie Procházková

Ohlédnutí za letošní sezonou jezdeckého klubu
Letošní sezónu jsme zahájili už v březnu,
a to velmi netradičně – badmintonovým turnajem v jezdecké hale. Přes padesát členů
a přátel koní se společně postaralo o správně

naladěné sportovní odpoledne, přičemž vyvrcholením dne bylo pokřtění prvního letošního
hříběte.
Parkurovou sezónu jsme zahájili o něco
později až na venkovních kolbištích. Nejvíce
se nám dařilo především v juniorských sou-
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těžích při okolních velkých cenách a v soutěžích pro mladé koně. Vrcholem sezóny pro
Magdalénu Roubíčkovou bylo Mistrovství ČR
juniorů ve středočeských Hořovicích, kde
s týmem Severní Moravy mezi těžkou konkurencí vybojovala zlatou
medaili.
Velkopolomský pohár v polovině července přitáhl svou rozmanitostí soutěží poměrně hodně
soutěžících i diváků. V úvodní soutěži (křížkový parkur) se účastnili na
ponících ti nejmenší jezdci, a to
už od pěti let, což
mělo
samozřejmě velký divácký ohlas, pak
následovalo ještě dalších
šest parkurových soutěží.
Domácím jezdcům se povedlo zvítězit ve dvou z nich a
posbírat mnoho dalších
umístění. Po parkurových

soutěžích následovaly ještě dvě vozatajské,
přičemž první byla určena juniorům do osmnácti let a ta druhá jako otevřená soutěž jednospřeží a dvojspřeží. Nejzajímavějším
doprovodným programem bylo křtění dvou
hříbat, kde přišly na výpomoc všechny malé
děti z tribun a mohly si tak zblízka prohlédnout a nakrmit malá hříbata i jejich matky.
Velké díky patří všem, kteří pomáhají
k uskutečnění této akce a činnosti klubu.
Jakub Ludvík

NOVÉ CENTRUM OBCE
LÁKÁ K POSEZENÍ
Jak již všichni víte, v srpnu jsme dokončili dlouholetý proces
estetizace centra naší obce. V minulosti se, zcela logicky, vesnice začaly budovat kolem kostela, případně i fary. Silnice
kolem našeho kostela sv. Václava, tedy ul. Osvoboditelů, patří
proto k nejstarším. Ještě dnes jsou v této části obce vidět prostorné dvory, obstoupené hospodářskými staveními, stodolami,
chlévy, to vše napojené na domy pro bydlení. Logicky tedy by
v těchto místech měl být nějaký prostor – místo pro setkávání
lidí všech generací. Dnes můžeme konstatovat, že takové prostranství máme. Rozhodla jsem se trochu popsat dlouholetý
vývoj a kroky, které byly nutné k tomu, aby centrum obce dospělo do dnešní podoby. Pro připomenutí minulého stavu těm,
kteří si jej pamatují, i pro ty, kteří u nás bydlí krátce.
Mnozí z nás si pamatují stav před rokem 2002, tedy dobu, kdy jsme
převzali vedení naší obce. Scházely chodníky, plocha pod nákupním
střediskem byla neupravená, problematická pro najíždějící vozidla,
znemožňující jakýkoliv rozumný
systém parkování i výhled na
státní silnici, místo pošty nepříliš
vzhledný Dům chovatelů, kousek
dál ještě horší Dům zahrádkářů
a na současné dlážděné ploše
dům a hospodářské stavení pana
Kaduly. První z věcí, do kterých
jsme se tehdy pustili, byla rekonstrukce Domu chovatelů na poštu (pobočka pošty byla v té době v absolutně nevyhovujících prostorách přízemní části obecního úřadu, kde je dnes prodejna květin). Krátce nato
jsme zahájili výstavbu chodníku v ulici Osvoboditelů včetně stylového
veřejného osvětlení a osazení mobiliáře. Součástí této akce byla úprava
prostoru pod nákupním střediskem. V roce 2006 byl zrekonstruován
objekt kulturního střediska, za ním vyřešena zpevněná parkovací plocha. Kamennou zdí byl zpevněn svah a byla oddělena plocha pro realizaci parku pod kostelem. Možná si někteří ještě vzpomenete, jak
vypadal tento prostor před stavebními úpravami. Plocha za kulturním

střediskem hrbolatá, plná výmolů, neosvětlená a na podzim plná jablek ze stoletých stromů ve svahu nad ním, poničené drátěné oplocení
jen stěží zadržovalo hromady suti a listí ze svahu. Pod hřbitovní zdí stála
stará králíkárna. No – nebyl to zrovna hezký pohled. Už tehdy jsme si
říkali, že je zvláštní a smutné, že
obec nemá žádnou náves a že
stav v centru, tedy v blízkosti obchodu a kostela, je tristní.
Všechno však chce svůj čas, a
tak jsme postupně začali řešit
nejzásadnější problémy. Po
mnoha jednáních se nám podařilo získat dům čp. 18 naproti
fary, který hrozil zborcením, zbourali ho, a tím vylepšili prostor u památníku 1. světové války. Odkoupili
jsme Dům zahrádkářů a přetvořili jej na bezbariérovou knihovnu. Ta
byla v té době v 1. poschodí kulturního střediska, takže pro hendikepované občany byla těžce dostupná. Rovněž jsme převzali do majetku
obce budovy pana Milana Kaduly, zajistili jejich demolici, aby se prostor
otevřel a vzniklo centrum obce, jak ho má většina měst a obcí. Travnatá
plocha byla provizoriem po dobu přípravy projektové dokumentace.
Někdy v té době nás oslovila VŠB Ostrava s požadavkem na nějaké
náměty na diplomové práce. Rozhodli jsme se tedy zapojit studenty
do našeho projektu a požádali je
o řešení budoucí návsi. Několikrát
jsme se s místostarostou obce
Ing. Tomášem Lazeckým zúčastnili prezentace návrhů na VŠB.
Z cca desítky předložených návrhů byl vybrán jeden, jehož autorem je Jiří Vyoral. S touto
etapou nám pomáhala doc. Ing. Martina Peřinková, PhD. ze stavební fakulty VŠB, která studenty vedla. Ze základní myšlenky studentského
návrhu pak vycházela studie Ing. arch. Tomáše Bindra, který po jejím odPokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7
souhlasení vypracoval i projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Chtěli jsme dostat do prostoru vodu a využít stávající studny na pozemku. Hledali jsme člověka, který by se uměl vypořádat s celkovým
zadáním této části projektu a na základě doporučení jsme začali spolupracovat se známým sochařem MgA. BcA. Tomášem Skalíkem. Vypracoval návrhy a my se
rozhodli pro jeden z nich.
Následovala soutěž na dodavatele stavby „Náves Velká
Polom“ a uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem – společností SWIETELSKY stavební
s.r.o. z Brna. Stavbu měl na starosti vstřícný, ochotný a velmi
seriózní stavební technik Jaromír Jozek. Spolupráce s ním i jeho pracovní četou byla skvělá. Byli jsme mile překvapeni, že i tak náročná
stavba může probíhat bez větších problémů a stresových situací. Za
těch patnáct let, co jsem ve funkci starostky, se tady v obci vystřídala
celá řada menších i větších stavebních firem. Jednoznačně můžeme
konstatovat, že firma SWIETELSKY patří k těm nejlepším, se kterými
jsme spolupracovali. Stavbu dozorovala Ing. Dagmar Konečná
v roli technického dozoru investora. Její přínos je neoddiskutovatelný. Odbornice ve svém
oboru nám pomáhala řešit některé postupy a dohlížela na
zdárný průběh stavby.
Rozhodli jsme se, že před
realizací stavby zajistíme odstranění sloupů NN a drátů elektrického vedení, které by toto dílo degradovaly. Téměř rok jsme urgovali společnost ČEZ, která přeložku
realizovala, abychom tyto práce zvládli před naší akcí. Bylo to náročné,
ale výsledek je zřejmý. Ve snaze sjednotit provedení ve stejném duchu
jako je stávající hřbitovní zeď jsme se zasadili o to, aby kamenné zídky
postavil pan Milan Zmarzlák
z Bolatic. On i jeho spolupracovníci jsou skvělí kameníci, na
které nedáme dopustit. Efekt je
jednoznačný. Stavbu vodního
prvku pak realizoval pan Tomáš
Skalík se svými kolegy. Výsadbu zeleně jsme svěřili Ing.
Haně Hlostové. Jedná se o mladou zahradnici, která nám hezky
vyřešila okolí sokolovny. Rádi
spolupracujeme s lidmi, s nimiž je dobrá komunikace a kteří se umí
poprat s naším zadáním a akceptují naše požadavky. Všechny tyto věci
bylo nutno časově koordinovat tak, aby postup prací měl logiku. Z uvedeného je vidět, kolik různých firem a jejich řemeslníků se pohybovalo
v dané oblasti. Nikdy nedošlo
k nějakému střetu, vše se řešilo
v klidu, i když to chvilkama bylo
hodně náročné a vypadalo jako
v mraveništi. Omezení dopravního provozu trochu komplikovalo život projíždějícím vozidlům
a práce na chodníku zase
chodcům. Přežili jsme to. Důležité je, že se nikomu nic nestalo a vše postupně dospělo do řádného konce.
Máme vesměs velmi kladné odezvy, volají lidé, kteří jeli kolem, aby
vyjádřili obdiv nad naší odvahou pustit se do takovéhoto díla. Ale zaznamenali jsme i kritická slova několika našich občanů – pochybnosti
o smysluplnosti této stavby. Proto jsem se rozhodla ke zveřejnění všech
skutečností a okolností, aby bylo zřejmé, že příprava tohoto projektu
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sahá hodně let zpátky. A je třeba si uvědomit i to, že kdybychom neudělali všechny uvedené kroky už dávno předtím, nikdy by tento náš veřejný prostor nevypadal tak, jak jej
vidíte dneska. Protože náves, to
není jen samotná dlážděná plocha
a posezení, ale jsou to i pošta,
hezké veřejné osvětlení s chodníkem, knihovna, náš opravený
krásný kostel s farou. A také nejbližší okolí – park pod kostelem a
opravené objekty kolem – kulturní
středisko, Bistro Marta, nákupní
středisko i rodinné domy kolem. Díky všem lidem, kteří se starají o své
nemovitosti, domy i zahrady, a přispívají tak k celkovému dojmu. Jedno
bez druhého by prostě nebylo. Je vidět, že dlouhodobé plánování a vize
se vyplatí.
Přiznám se, že nápad architektů umístit tři pumpy nad studnou jsem
nemohla nějaký čas tzv. rozchodit. Měla jsem jinou představu a toto
řešení mi připadalo značně netradiční. Byla jsem však ubezpečována, že to bude velmi zajímavý prvek, lákající především děti. Pan architekt se nemýlil, pumpy poutají pozornost nejen dětí, téměř každý
„dospělák“, především muži, považuje za nutné zjistit, zda se jedná o
atrapy, nebo funkční zařízení. A tak jsme všichni sledovali, jak ve stejný
den, kdy stavební firma odvezla oplocení staveniště, to začalo žít – děti
se brouzdaly ve vodě, maminky, tatínkové i dědečkové se slunili a dohlíželi na drobotinu. A všichni pumpovali a pumpovali… Zdá se, že byl
naplněn smysl celé této akce. Pamatovali jsme i na otvor pro osazení
vánočního stromu a zavedeme novou tradici – rozsvícení vánočního
stromu jako společenskou událost.
Pokud máte někdo na zahradě vzrostlý jehličnan (smrk,
jedli, příp. borovici) a chystáte se jej pokácet, nabízíme možnost využít právě Váš strom pro zmíněnou akci. Ozvěte se,
dohodneme postup.
Poděkování z mé strany patří všem již jmenovaným, ale i kolegům
místostarostům (Ing. Tomáši Lazeckému a Ing. Emilu Chudobovi), kteří
mají obrovskou zásluhu na tom, jak to tady u nás vypadá. A také děkuji všem zastupitelům, kteří i v uplynulých letech schválili postupně
všechny investiční akce, o kterých zde byla zmínka, za jejich odvahu
i důvěru v naše schopnosti to vše ufinancovat a ukočírovat. Není to
malá částka, kterou jsme postupně vydali na modernizaci a estetizaci
všech budov i venkovních prostor. Snad už nikdo nebude smysluplnost
všech kroků zpochybňovat.
Ve čtvrtek 14. září jsme spolu s vedením společnosti SWIETELSKY
pozvali veřejnost na takovou malou slavnost – předání stavby veřejnosti.
Přestože bylo hodně větrno a chvilkama i mírně pršelo, sešlo se nás hodně.
Pozváni byli jako obvykle starostové a starostky okolních obcí a všichni,
kteří mají jakoukoliv zásluhu na této akci. Dokonce dorazil i bývalý student – autor úplně prvního návrhu, dnes již Ing. arch. Jiří Vyoral z Uherského Hradiště, který byl velmi překvapen i potěšen, že jsme si na něj
vzpomněli.
Akci zahájil pěvecký soubor naší základní školy Paprsek. Následovalo
uvítání hostů i všech přítomných, se svým příspěvkem vystoupili i ředitel oblasti firmy SWIETELSKY Ing. Jaroslav Ševela a Ing. arch. Tomáš Bindr.
Náš Otec Radek Drobisz stavbu posvětil a požehnal nám přítomným i všem
občanům Velké Polomi. Po této duchovní chvilce jsme střihli pásku a naše
kapela C&W OK BAND mohla spustit. Silný vítr trochu degradoval jejich
vystoupení, ale bravurně se vyrovnali i se ztíženými podmínkami. O občerstvení se postarali jak Daniel Kozelský, tak zaměstnanci Restaurace
Gól. Děti dostaly balonky, cukrovinky – prostě jsme se snažili myslet na
všechny. Na úhradě výdajů na tuto akci se podílela společnost
SWIETELSKY. I za to jim patří poděkování.
Přikládáme několik fotografií na osvěžení paměti a porovnání stavu
před a po.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce
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Sportovní klub Sportíci pořádá ve Velké Polomi pro děti
školního a předškolního věku pravidelné tréninky. Ty jsou
zaměřeny na tenis, pohybovou průpravu a v zimě lyžování.
V současné době probíhají tenisové tréninky na tenisových
kurtech v pondělky a středy (od 15.30 do 17.00 hodin)
a pohybové tréninky na fotbalovém hřišti vždy v pátky (od
15.30 do 16.30 hodin). Lyžařské tréninky budou probíhat
převážně na Vaňkově kopci.
Více informací najdete na FB (www.facebook.com/sportici).
Nebo se rovnou přijďte podívat na trénink.

V sobotu 27. května proběhl již 8. ročník rapid turnaje Velká Polom Rapid OPEN 2017. Turnaje se zúčastnilo 57 hráčů, z nichž byli
3 mezinárodní mistři a 8 fide mistrů. Již od prvního kola se vedení turnaje ujal favorit a ratingově nejvýše nasazený hráč Jirka Adámek
z Dolní Lhoty. Prvních šest kol s přehledem vyhrál a v dalších třech kolech zajišťujícími remízami udržel vedení a stal se již podruhé vítězem našeho turnaje. Letošní turnaj byl zároveň i přeborem jednotlivců v rapid šachu okresu Opava. Vyhodnoceni tak byli všichni hráči
s trvalým pobytem na území okresu Opava nebo alespoň hráč musí být příslušníkem oddílu, který spadá šachově do okresu Opava (tj. i Velká Polom). Vítězem
okresního přeboru se tak stal Pavel Rakús z Dolního Benešova. Nejlépe umístěným hráčem našeho šachového oddílu byl Miroslav Trojek na 26. místě s 5 body a nejlepší občan Velké Polomi byl Michael Byma se
3,5 body na 42. místě. Děkujeme všem sponzorům, a především Obci, za jejich podporu.

VELKÁ POLOM RAPID OPEN 2017

NÁBOR DĚTÍ DO ŠACHOVÉHO KROUŽKU
Zveme všechny dívky i hochy do šachového kroužku, který povede trenér
a nejlepší šachista Velké Polomi Pavel Byma a který bude probíhat každý
pátek od 16 hodin v Kulturním domě v klubovně šachového oddílu.

Proč učit děti hrát šachy?
Mnoha vědeckými studiemi bylo dokázáno, že šachy pomáhají rozvíjet naše rozumové dovednosti, soustředění, paměť, psychickou odolnost, analytické schopnosti i inteligenci. Rozvíjí dovednosti potřebné ve škole
pro učení a studium, schopnost řešit matematické problémy i porozumět čtenému textu, zvyšování sebedůvěry, trpělivosti, zlepšování
logického a kritického myšlení, schopnost pozorovat a rozpoznávat vzory, analyzovat. Dále rozvíjí kreativitu, koncentraci, vytrvalost, sebekontrolu, sportovní chování, odpovědnost, respektování ostatních, sebeúctu, schopnost vyrovnat se s frustrací. Šachy mají celou řadu
dalších vlivů, které je obtížné měřit, ale které mohou hrát svou roli v přístupu dětí k učení a vzdělávání, v jejich motivaci a schopnosti
dosahovat úspěchu. I kdyby dítě nedošlo až tak daleko, že by se z něj stal velmistr, vždy se mu budou šachové základy hodit do života.
Pavel Byma
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Tenisté Velké Polomi bilancují sezonu
S podzimem je čas na bilancování letošní úspěšné sezony.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Oddíl se neúčastní žádné pravidelné soutěže, ale pořádá řadu turnajů:
5. ročník turnaje Senior Cup
39. ročník turnaje lyžařů SKI TENNIS Senior
5. ročník turnaje lyžařů SKI TENNIS Junior
12. ročník turnaje členů TO Metaxa Cup
Rekreační zájemci o tenis využívali dvorce díky službě “správce na telefon” a Jarda Tománek dohlížel na přípravu a úklid kurtů. Takto mohli
dvorce za mírnou úplatu využívat již druhým rokem také nečlenové oddílu.

ROZVOJ AREÁLU
Členové oddílu odpracovali na úpravě dvorců a areálu 336 brigádnických hodin. S využitím finanční dotace obce
jsme opravili ploty dvorce
č. 3, vykáceli staré nemocné smrky a nasadili 85
nových thují u dvorců č. 2
a 3. Podařilo se obnovit
činnost TENISOVÉ ŠKOLIČKY pro děti od 5 let, kdy svoji činnost zahájil oddíl SPORTÍCI.
Všem členům oddílu a příznivcům tenisu přejeme “krátkou” zimu.
Petr Zděblo, předseda TO

PAPRSEK V J ISTEBNÍKU
Na počest hudebního skladatele a dirigenta Františka Lýska
se konají každoročně festivaly
sborového
zpěvu
v Poodří. Náš Paprsek v loňském roce
skvěle reprezentoval
Velkou Polom v Proskovicích, a tím si zajistil pozvání i na
letošní ročník do Jistebníku.
O slavnostní zahájení se postarala dechová kapela. Kulturní
dům byl vyzdoben, v přilehlých sálech si všichni mohli prohlédnout
výstavu fotografií a plakátů z minulých ročníků. Náš sbor byl vybrán, aby u Lýskova památníku
zazpíval jednu z jeho písní, poté
představitelé obcí uctili památku
skladatele květinami. Samotný

festival byl výbornou příležitostí
předvést to nejlepší z našeho repertoáru a zároveň si poslechnout
i jiné sbory v nesoutěžní přátelské a pohodové atmosféře.
Naše vystoupení
se velice líbilo, takže
jsme byli pozváni na
soutěž
pěveckých
sborů Vánoční akordy,
která se uskuteční
v prosinci v Ostravě.
Sborovou sezonu
zakončil Paprsek na
tradičním setkání pěveckých
sborů Veselé zpívání. Každý rok
na tuto přehlídku přijíždějí školní
sbory z Ostravy a okolních obcí.
Na závěr zpívají všichni společně, což je vždy moc hezký zážitek.
Mgr. Jitka Švidrnochová

JAK HASIČI V POLOMI ŽIJÍ POSPOLU
HOŘÍ, MÁ PANENKO
Stejně jako každým rokem i letos Sdružení dobrovolných hasičů Velká Polom
uspořádalo akci Hoří, má panenko. Zůstali
jsme u osvědčeného konceptu a stejně
jako loni jsme pozvali tři kapely.

Jako první vystoupili Ahoj, babi. O skvělý
úvod se postarali její členové – Radim
Demel, Tomáš Vašek, Jiří Švidrnoch, Petr
Vavřík, Michaela Javorková a jejich úžasná
zpěvačka Pavlína Lištiaková.
Po této kapele následoval koncert skupiny Kraken. Zpěvák Štěpán Brumek opět
nezklamal a ani další členové kapely – Radovan Kusyn, Pavel Wysoglad, Radim
Hořák a Lubomír Köhler nezůstali pozadu.
Obě kapely připravily skvělou náladu pro
příchod našich milých hostů – kapely
MADE IN 60´S. V čele této kapely stojí
jeden z našich současných nejlepších českých kytaristů, člen skupiny Kryštof, Evžen
Hofmann. Jeho kvartet zahrál hity šedesátých let minulého století. Nezapomenutelné
skladby připomněly mnohým jejich mládí.
A zpěv jejich zpěvačky rozproudil v posluchačích úžasnou energii.
A aby nebyla zážitky nasycena jen
mysl, ale i tělo, postarali se hasiči o dobré

jídlo a pití. A tak si hosté tohoto dne mohli
dát steak, klobásu, bramborový placek
nebo třeba hotdog a pro děti byly připraveny i sladkosti.

Chata 2017
Protože uspořádání této akce zaměstnalo všechny členy SDH Velká Polom
téměř na tři dny, a že práce bylo opravdu
dost, zasloužili jsme si odpočinek. Proto
jsme začátkem září vyrazili do Horní Lipové
do Penzionu U Tří veverek. Naše výprava čítala 25 dospělých a 22 dětí. Pro cíl našeho
již tradičního společného výletu jsme si ten-

tokrát vybrali Ramzovou. Tam jsme vzhledem k našim nejmenším jeli vlakem. Na
Ramzové si děti užily letní dráhu. Na start
je vyvezl pozemní výtah a dolů jezdily na gumových „člunech“. A samozřejmě vyzkoušely i horské minikáry. Dopoledne jsme

zakončili společným obědem a zpět jsme se
už vydali pěšky. Mohli jsme si tak užít překrásnou krajinu Jeseníků.

Vinobraní
Poslední akcí, kterou organizovalo SDH
Velká Polom, bylo Vinobraní. Vzhledem
k nevlídnému počasí se konalo v Sokolovně. Stejně jako loni si hosté mohli pochutnat na bílém i červeném burčáku,
vybrat si z nabídky bílých odrůd, ochutnat
růžové víno a zlepšit si náladu vínem červeným. Samozřejmostí byla i nabídka sýrových
talířků, vynikajících klobás a nebo sladkých
francouzských palačinek. K poslechu všem
hrála úžasná Cimbálová muzika z Háje ve
Slezsku.

Děkuji všem hasičům za jejich obětavost pro vytváření kulturního života v naší
obci a všem velkopolomským občanům,
že si najdou čas a chuť jít se společně
bavit, a Obci Velká Polom za finanční podporu realizovaných akcí.
Zdeněk Hahn,
starosta SDH Velká Polom
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Málokdo ví, kdy, kým a pro jaký účel byla postavena. Kolikrát již mnohý člověk kolem této
prošel nebo projel a položil si otázku, proč stojí
právě tam? Když se hlouběji zamyslíme a promítneme si, že tenhleten kousek "oázy v poli"
je dosti vzdálen od samotné obce, je to zvláštní,
ale kaplička tam stojí stále v osazení dnes již
stoletých lip. Pan radní Tomáš Martiník z Velké
Polomi nalezl následující informace, za to mu
patří vřelé poděkování.

HÁJKU
Karla Klimkovského, věnovala Karolina Urbánková, soukromnice a majitelka domu ve Vídni
XIII., Einwangasse č. 5, dcera Ignáce Urbánka
Stodolného z Velké Polomě obnos 4000 korun
(rakouské měny) na vystavení této kaple. Peníze
odevzdala svému synovci, konduktéru v Přerově
Josefu Himlovi, aby on spolu se švagrem svým
Janem Rozsypalem z Velké Polomi o provedení
stavby se postaral. Stavbu, která měla rozměry
7,6 metru délky a 5,25 metru šířky, provedl Josef

Legenda – doba minulá
V chalupě Rozsypalových na místní lokalitě
Katerajn meškali kdysi dávno dva lidé, kteří
chovali ovce, berany a kozy. Ty pásal jejich
synek na pastvině blízko lesíka Hájka. (Údajně
tam měla stát dřevěná Boží muka a na nich
visel obrázek Panny Marie s Ježíškem.) Byl to
již starší hoch a ten při pasení a dlouhé chvíli
se postavil k polnímu obrázku a z rozpustilosti
vyškrábal na obrázku Ježíškovi oči. Když synek
dorostl, byl odveden k vojsku, a když se od vojska vrátil domů, oženil se. Manželé měli chlapečka, ale dítko bylo nevidomé. Rodiče chodili
s ním k různým felčarům (tehdejší léčitelé), ale
nikdo nepomohl. Jedné noci se otci zdál sen,
že neštěstí je postihlo proto, že táta jako výrostek vyškrábal oči Božímu děťátku. A dostal
vnuknutí, že se má omilostnit pokáním a dobrým skutkem. Tajně zašel se slepým synkem
k blízké studánce (dodnes se jí říká Cyrilka)
a umyl mu oči její vodou. Následovaly pak několikeré návštěvy obou rodičů a omývání i celé
tváře. Chlapeček jednou zvolal: "Tatínku, já Vás
vidím!"

Pamětní list (jeho přepis)
Léta Páně 1905, za panování císaře Františka Josefa I., za arcibiskupa Olomouckého Dr.
Františka Bauera a za faráře Velkopolomského

Obnova kaple v Hájku

Urbiš, stavitel z Mokrých Lazců roku 1906. Základní kámen, jakož i dokončenou kapli vysvětil
P. Karel Klimkovský, tehdejší farář a konsistoriální rada ve Velké Polomi. Na vnitřní zařízení
kaple věnovala zakladatelka později ještě obnos
1000 korun. V době založení této kaple čítala
obec Velká Polom 132 čísel a 1200 obyvatel národnosti české. Místo stavební darovala obec.

S VATOVÁCLAVS KÁ
Ve čtvrtek 28.
září 2017 proběhla
tradiční Svatováclavská pouť. Počasí
bylo opravdu pěkné,
takže přišlo mnoho
lidí. Oslava, pouť sv.
Václava, byla zahájena v kostele ve 13.30 mší
svatou, jejímž hlavním celebrantem byl Mons.
František Vrubel, viceděkan frýdeckého děkanátu a člen sboru poradců o. biskupa, koncelebrovali P. Mariusz Banaszczyk, rektor poutního
kostela na Maria Hilf, a P. Radek Drobisz, farář ve
Velké Polomi. Program pak pokračoval společným posezením s hudbou, občerstvením – letos
byly domácí koláče, zabijačkové speciality jako
jitrnice, jelita, tlačenka a také hotdogy
a jiné pochutiny a nápoje. Farníci přichystali na
farní zahradě naprosto skvělý program pro děti
i dospělé. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť, kde se setkaly s pohádkovými bytostmi a pl-
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nily nejrůznější zajímavé úkoly. Za zručnost a píli
byly odměněny pravými perníkovými srdci a sladkostmi. Od 16.00 do 16.30 měli všichni možnost
prohlédnout si opravené varhany a kůr kostela.
Všichni jsme se dlouho skvěle bavili. K poslechu
nám zazpívaly a zatančily děti ze Scholy z Velké Polomi a Dolní Lhoty a zahrála kapela C&W OK
BAND. Každý, kdo přišel, prožil velmi krásné a osvěžující chvíle.
P. Radek Drobisz

Na Ministerstvo zemědělství jsme letos podali žádost o opravu kaple v Hájku ve Velké Polomi. V soutěži jsme uspěli. Projekt, který vytvořil
pan Ladislav Lazecký za 15 000 Kč byl zpracován tak skvěle, že nám byla dotace udělena. Také
Obec Velká Polom nechala provést zpevněnou
přístupovou cestu ke kapličce v Hájku a terénní
úpravy a přispěla 200 000 Kč. Zbytek nákladů
na opravu bude z prostředků naší farnosti. Náklady na opravu kaple a úpravu terénu kolem ní
budou činit dle smlouvy o dílo 995 743 Kč. Zakázku vysoutěžila a zhotovitelem se stala firma
Držík s.r.o. z Ostravy-Vítkovic. Interiér kaple vybavíme mobiliářem z kaple sv. Andělů strážných
z Ostravy-Pustkovce, která ji pro naši farnost poskytla dle darovací smlouvy zdarma (za odvoz).
Práce by měly být provedeny do konce listopadu
tohoto roku. Kaple by měla být znovu posvěcena
na jaře příštího roku.
P. Radek Drobisz

VESNICKÉ

S P O R T O V N Í H RY

Skoro se mi chce začít slovy „všechno se
mění, jen Vesnické sportovní hry zůstávají!“, ale
ani to neplatí doslovně. Letošní 22. ročník soutěže přináší s sebou řadu novinek jak v obsazení
soutěžících obcí, tak ve skladbě disciplín. Těsně
před zahájením aktuálního ročníku vzdala svou
účast Vřesina a nově se zapojily obce Jistebník
a Zbyslavice. Ty doplnily již tradiční účastníky Vel-

kou Polom, Dolní a Horní Lhotu, Plesnou, Krásné
Pole a nedávno přistoupivší Klimkovice, Polanku
nad Odrou a Olbramice na celkový počet deseti
obcí zapojených do VSH. Taky skladba disciplín
doznala výraznějších změn. Na základě tajného
hlasování vypadly pro nás tradičně úspěšná
střelba ze vzduchovky a překvapivě stolní tenis,
který letos nahradila nově zařazená disciplína
zvaná požární útok. Svůj charakter změnila soutěž v lukostřelbě, která získala podobu terénní
lukostřelby na 3D figury.
Další podstatnou změnou, která odstartovala

2017

již loni, je zabydlení se VSH na internetu. Díky
schopnostem a energii hlavního organizátora Libora Hrdiny z Plesné jsou veškeré informace
o věcech budoucích i minulých dostupné na internetových stránkách soutěže (WWW.VSHRY.CZ) a
zároveň na Facebooku (@vesnickesportovnihry).
Najdete tam kompletní historii nejen posledního
ročníku, ale celé soutěže a taky odkazy na fotogalerie i zajímavá videa z jednotlivých disciplín. Tady si můžete prohlédnout podrobné
informace o výsledcích našich sportovců,
kteří jsou ochotni reprezentovat Velkou
Polom v tomto celoročním sportovním klání.
A protože ochotných letos nebylo mnoho,
neodpovídá aktuální 7. místo v celkovém pořadí tradici čtrnáctinásobného vítěze VSH.
Přesto před zbývajícími dvěma disciplínami je
zde stále šance bojovat o celkové stupně vítězů. Potřebovali bychom ale navázat na prvenství nohejbalistů a 2. místo lukostřelců,
abychom mohli při konečném účtování škrtat nulu za neúčast v požárním útoku a 7. místo
v přespolním běhu. Co nás
tedy ještě letos čeká?
V sobotu 7. října cyklistické cross country v rámci
tradiční Plesenské stezky (závodníci v rámci VSH startovné
neplatí!). Informace o trati najdete na http://sokolplesna.cz.
Tady bych rád požádal
všechny bajkery, kteří plánují
zúčastnit se závodu, aby využili

možnost reprezentovat Velkou Polom a kontaktovali
mě na e-mailu kamil.drozdek@email.cz/.
Poslední disciplínou bude 11. listopadu sálová
kopaná v krásné hale v Polance nad Odrou, kde,
jak věřím, budeme bojovat o obhajobu loňského
prvenství. Tradičního ukončení celého ročníku se
letos ujali pořadatelé z Klimkovic a věřím, že se
vyhlašování výsledků soutěže o „nejsportovnější
obec střední Evropy a blízkého okolí“ budeme
účastnit na lepším než stávajícím sedmém místě.
Díky všem, kteří se zapojili a nebo ještě zapojí do sportovního zápolení a reprezentace obce
Velká Polom. Bez vaší účasti by snažení organizačního výboru soutěže nemělo smysl. Rád bych
taky poděkoval vedení obce a zastupitelstvu za
dlouhodobou podporu Vesnických sportovních
her, které jsou financovány výhradně ze startovného a sponzorských aktivit. V naší obci se na
pořádání lukostřelby podílí již tradičně 1. indiánská zbrojovka pana Tomáše Lazeckého
(www.luky-sipy.cz)
Za TJ Velká Polom Kamil Drozdek
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Oddíl kopané-starší dorost
Přípravu na nový ročník jsme zahájili začátkem srpna v pravidelném tréninkovém cyklu pondělí a středa. Tým se nám podařilo, po odchodu starších hráčů
do mužské kategorie, doplnit novými akvizicemi, a to zejména na postu brankáře. Díky příznivému losu jsme v úvodním kole měli volno. Mohli jsme se tak
připravit na start do nové sezóny s týdenním posunem a první utkání odehráli
na Lokomotivě Ostrava. Na škvárovém povrchu, kde se prakticky
hrát fotbal ani pořádně nedá, jsme
utkání zvládli a vyhráli 9:0.
V dalším utkání na domácí
půdě jsme deklasovali mužstvo
Hrabůvky 12:1. Výsledek mohl
být i výraznější, ale snažíme se
vyjít maximálně vstříc „A“ mužstvu,
a proto „šetříme“ to nejlepší pro následující utkání mužů a kvalitně doplňujeme
tento tým hráči dorostu.

P OMÁHALI

Start do nového ročníku byl raketový, doufejme, že nám forma vydrží a budeme atakovat nejvyšší příčky.
Tímto příspěvkem bych se chtěl ještě vrátit k posilám. Na místě brankáře
se nám podařilo po odchodu Pepy Gbelce (mužská kategorie) a Honzy Thiemela (ukončení kariéry) zacelit tento post Honzou Pavlínkem. Honza v minulosti působil jako brankář ve florbalovém klubu a projevil zájem chytat za náš
tým. Samozřejmě předělat florbalistu na fotbalistu během tří týdnů je nemožné,
ale borec je snaživý, návyky a reflexy brankáře má v sobě, takže teď musíme
jenom trpělivě „pilovat“ techniku a trénovat a trénovat. Další novou a výraznou
posilou je David Cihlář, který k nám přestoupil z TJ Svinov a svými výkony a gólovými zásahy, zejména v utkáních mužů, výrazně přispívá k bodovým ziskům.
Stejně jako dorostenci nastupují v kategorii mužů, tak i u dorosteneckého mužstva se snažíme postupně začlenit hráče z týmu starších
žáků. Přínosem a posilou budou určitě Robin Pončík a Denis Čunta, kteří si už
nějakou tu minutu za dorost odehráli. Přeji všem týmům co nejvíce bodů a aby
fotbal přinášel radost nejen jim, ale i divákům. Trenérům pevné nervy.
Rostislav Vaněk, trenér staršího dorostu TJ Velká Polom

J S M E NAPOS LE DY VE S LU N ÍČKU

Dne 19. května jsme se naposledy vydali
pomáhat do Domova důchodců Sluníčko. Jako
každý rok jsme dostali hrábě, smetáky a lopaty
a šli jsme hrabat listí, zametat chodníky a dělat
další potřebné práce, s nimiž jsme rádi pomohli.
Letos to však bylo jiné. Jelikož naše povinná docházka v základní škole končila v červnu, byli jsme tam opravdu naposledy.
Doufáme, že náhradou za nás budou naši kamarádi z nižších ročníků. Na závěr bychom

chtěli poděkovat, že se nám taková možnost
naskytla a že jsme mohli pomoci. Myslíme si
totiž, že spousta lidí pomáhá opuštěným pejskům či jiným zvířatům, těžce nemocným
nebo handicapovaným lidem, ale na seniory
se často zapomíná. Doufáme, že až budeme
jednou my v pokročilém věku, také nám
někdo pomůže.
Zlatka Schwarzová, Bára Kozelská,
Robina Burkovičová

ROK S KORFBALEM
Úspěšný projekt Rok s korfbalem, který
celý minulý školní rok provázel žáky na ZŠ
Velká Polom, dospěl do finále, a tím bylo pořádání velkého korfbalového turnaje pro nejmenší korfbalisty.
Dne 16. července uspořádala ZŠ Velká
Polom ve spolupráci s Českým korfbalovým
svazem Mistrovství Moravskoslezského kraje
v kategorii přípravek, tedy v kategorii U9.
Osm družstev, složených hlavně z žáků třetích tříd, se utkalo na tomto turnaji, který se
hrál současně na dvou hřištích. Bylo odehráno
celkem dvacet utkání, která rozhodla o tom,
že na závěr výjimečného projektu Rok s korf-

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
VELKÉ POLOMI
Se začátkem školního roku
2017/2018 se rozbíhá i fotbalová školička. Letos v nejmladší kategorii
budou rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti děti narozené v letech 2011, 2012, 2013.
Pravidelné tréninky budou zatím
v září probíhat od 17.00 do 18.30
hodin. V závislosti na denním světle a
počasí se tréninky budou posouvat na
dřívější dobu. V případě špatného počasí budeme mít k dispozici halu. Od
3. listopadu budeme využívat školní
tělocvičnu v čase od 17.00 do 18.00.
Veškeré informace vždy naleznete na
stránkách fotbalové mládeže V.P.

balem byli velkopolomští žáci odměněni tím,
že tento turnaj vyhráli.
Mgr. Jiří Skiba, zástupce ředitele

Na Vaši účast a spolupráci se těší
trenér Josef Bartoš.

OPĚT JSME LETOS SBÍRALI PLASTOVÁ VÍČKA
Žáci naší školy letos opět sbírali plastová víčka. Sběr byl vyhlášen jako soutěž tříd, kterou vyhrála 4. A.
Všichni jsme si uvědomili, že můžeme pomáhat dětem, které mají život na rozdíl od
nás trochu komplikovanější, jako například
Daniel Gruss, kterému jsme víčka věnovali
(http://daniel-gruss.webnode.cz).
Daniel je devatenáctiletý chlapec. Trpí
progresivní svalovou dystrofií. Tato nemoc mu
již v devíti letech vzala možnost chodit a nyní
značně omezuje pohyb horních končetin. On
a jeho rodiče žijí s vědomím, že se Daniel
možná nedožije dvaceti let, a dělají vše pro
to, aby tu byl déle, než předpověděli lékaři,
a aby si svůj čas tady užil a něco zažil.
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Poděkování rodičů
Děkujeme dětem ze ZŠ
a MŠ Velká Polom za nasbíraná víčka. Udělali jste
nám ohromnou radost. Výtěžek z prodeje víček bude
v nejbližší době použit na
doplatek pomůcek pro Daniela – elektrický polohovací vozík a úprava vozidla
pro převoz osoby na invalidním vozíku. DĚKUJEME
MOC.
Robert a Markéta,
rodiče Daniela

STARŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA U11 V SEZONĚ 2016/2017
Ve fotbalové sezoně 2016/2017 vstoupili naši kluci do kategorie
U11 (mladší jedenácti let) jako vítězové předešlého ročníku, a tímto byli
zařazeni do nejvyšší a zároveň nejtěžší kategorie těchto soutěží s názvem
TOP U11. Díky tomuto zařazení jsme měli možnost hrát s týmy ze
sportovních center mládeže, jako jsou Baník Ostrava, Vítkovice, nebo
FC Hlučín, ale i dalšími velmi silnými týmy jako Petřkovice atd. Naštěstí se nám potvrdilo, že ročník narození 2006 máme mimořádně
talentovaný, výborně sehraný (kluci spolu trénují a hrají od šesti let)
a s velmi silnou vůlí po úspěchu. Díky všem těmto benefitům se nám
nakonec podařilo tuto soutěž znovu vyhrát a nechat za sebou
všechny výše zmiňované přípravky profesionálních týmů (i když ty
v jarní části sezony stavěly především své B týmy – nicméně minimálně 4-5 x týdně trénované trenéry s profi licencemi atd.). Kluky
také pravidelně přihlašujeme na nejrůznější turnaje, které je nesmírně baví a daří se nám vždy přivážet nějaké poháry a medaile,
což je neskutečně motivuje.
24. června jsme už tradičně pořádali turnaj v našem krásném,
nově zrekonstruovaném areálu, který všichni zúčastnění chválili, a ti,
co u nás ještě nebyli, byli nesmírně překvapeni z té změny k lepšímu oproti minulým letům. Za účasti týmů z nejbližšího okolí (Dolní
Lhoty, Vřesiny, Krásného Pole a Pustkovce) naši kluci (r. nar. 2006)
turnaj bez ztráty bodu suverénně vyhráli. A co je ještě milejší – druhé
místo obsadil tým Velká Polom B (r. 2007 a mladší), což potvrdilo, jak
dobře nám mládež funguje. Třetí místo pak obsadilo mužstvo Pustkovce. Mimo tento samotný skvělý výsledek chci především vyzvednout obrovský pokrok kluků ve fotbalových dovednostech, a to
především směrem ke kombinační hře. Na některé zápasy byla
opravdu radost se dívat, což mi jistě potvrdí všichni, kteří na naše
zápasy chodí. Myslím, že zásadní význam v tomto rozvoji hrála mož-

nost trénovat a hrát zápasy během zimní sezony v naší nově zastřešené multifunkční hale. Pět měsíců od listopadu do konce
března je opravdu dlouhé období a bez haly by se nám určitě nepodařilo kluky posunout fotbalově zase trochu dál. Chtěl bych tímto
poděkovat za podporu Obci Velká Polom i vedení naší TJ.
Velkou Polom v minulém ročníku (ročník narození 2006) reprezentovali
tito hráči: Vojtěch Tvrdý,
Ondřej Coufal, Jirka Otisk,
Petr Serafín (Hrabyně),
Adam Rychlý, Patrik Pončík, Jonáš Kopřiva, Dan
Divín (Josefovice) a Matěj
Pochyla (Háj ve Slezsku).
Všichni tito kluci tento
rok přešli do kategorie mladších žáků (r. 2005 a mladší), která hraje
na půli hřiště systémem 7+1. Už na podzim zaznamenáváme první
úspěchy, takže doufám, že budu mít v příštím příspěvku znovu možnost podělit se o ně. Poděkování patří také rodičům, kteří kluky ke
sportu vedou a velmi nás i podporují. Jsem hrdý na to, že to mezi
námi takto výborně funguje (není to tak úplně všude). Zapomenout
nemůžu na celý náš trenérský tým, který tomu obětuje neskutečné
množství volného času a energie – konkrétně děkuji Ivanu Otiskovi,
Aleši Pončíkovi a Pepovi Bartošovi.
Držte nám palce a pokud můžete, přijďte se taky někdy podívat.
Věřte, že to stojí za to! Doma hrajeme pravidelně každý druhý pátek.
Za trenéry starší přípravky
Víťa Rychlý

Fotbalový kemp TJ Velká Polom
Od 24. do 28. července se uskutečnil letní fotbalový kemp v areálu TJ
Velká Polom pod vedením organizátora Petra Chalachana a trenérů přípravek
Velké Polomi. Zúčastnilo se ho jednačtyřicet dětí, většinou z Velké Polomi,
ale i okolních obcí – Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Vřesiny. Kluci byli také z Ostravy a jeden kluk dokonce z Prahy. Kemp byl opět pojat především jako fotbalové soustředění, doplněné o spoustu zábavy a soutěží. Fotbalová výuka
probíhala zábavnou formou, tréninky byly dvakrát denně a tréninkové dávky
jsme samozřejmě přizpůsobovali počasí. K trénování jsme využívali nejen travnaté hřiště, ale také víceúčelovou halu a tělocvičnu ZŠ Velká Polom, která byla
připravena v případě špatného počasí. Pro děti byl nachystán i doplňkový program. Kluci každý den hráli florbal, absolvovali výlety do okolí, zúčastnili jsme
se exkurze v jezdeckém areálu Velká Polom, navštívili jsme Aquapark Kravaře. Všem zúčastněným patří poděkování, děkujeme také za velkou podporu
vedení TJ a Obce Velká Polom. V pátek nás osobně navštívili starostka

a místostarosta obce, kteří dětem a trenérům předali drobné dárky.
Tato úspěšná akce se určitě dočká opakování v příštím roce.
Peter Chalachan, hlavní organizátor kempu a trenér

CYKLI STICKO - VODÁCKO - HOROLE Z ECKÝ
Naše škola pořádala v termínu 15. až 19. května již 5. ročník cyklisticko-vodácko-horolezeckého kurzu na Kružberku. Ubytování jsme opět
využili v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, kde máme ideální podmínky pro sportovní aktivity.
Vodácko-horolezecká část byla vedena zkušenými instruktory, kteří naše děti zasvětili do základů lezení a vodáctví. Celkem jsme na kolech
urazili 135 km. Naši žáci absolvovali během celého kurzu závod v orientačním běhu, jízdu zručnosti na kole, cyklistickou časovku a skupinový
závod v trojkombinaci – orientační běh, jízda
v kánoi a lezení. Vítěze jednotlivých soutěží jsme
odměnili medailemi a věcnými cenami.

KLU B

Naši žáci prožili týden plný dobrodružství, sportu, zábavy a už při odjezdu domů spřádali plány na další rok.
Mgr. Jiří Skiba, zástupce ředitele
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KOM PLETN Í ROZ PI S PRO PODZ I M
I.B třída sk. “B“ * muži * 2017/2018 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

so
ne
ne
so
so
so
so
so
so
so
ne
so

12.8.
20.8.
27.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
22.10.
28.10.

17,00
17,00
17,00
16,30
16,00
16,00
16,00
15,30
15,00
15,00
14,00
14,00

Velká Polom
Chuchelná
Vřesina
Velká Polom
Klimkovice
Velká Polom
Dolní Lhota
Velká Polom
Petřvald na Moravě
Velká Polom
Bohuslavice
Velká Polom

Kozmice
Velká Polom
Velká Polom
Strahovice
Velká Polom
Hať
Velká Polom
Píšť
Velká Polom
Ostrava Jih
Velká Polom
Darkovice

so

4.11.

14,00

Šilheřovice

Velká Polom

2017

Městský přebor * mladší žáci (7+1) * 2017/2018 - Podzim

Výsledek

Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

pá
so
pá
ne
pá
so
pá
so
pá
pá
ne

1.9.
9.9.
15.9.
24.9.
29.9.
7.10.
13.10.
21.10.
27.10.
3.11.
12.11.

16,30
12,15
16,30
13,30
16,30
12,45
16,00
10,00
15,30
14,30
9,00

Velká Polom
Ostrava Jih
Velká Polom
Třebovice
Velká Polom
Darkovice
Velká Polom
Vratimov
Velká Polom
Krásné Pole
Václavovice

Vítkovice
Velká Polom
Rychvald
Velká Polom
Pustkovec
Velká Polom
Řepiště
Velká Polom
Polanka
Velká Polom
Velká Polom

Výsledek

Městský přebor * starší dorost * 2017/2018 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so

2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.

13,45
13,30
13,45
13,00
12,45
12,30
11,45
11,30
11,00
11,00

Velká Polom
Lokomotíva Ostrava
Velká Polom
Rychvald
Velká Polom
Slovan Ostrava
Velká Polom
Václavovice
Hrabová
Pustkovec
Velká Polom

volno
Velká Polom
Hrabůvka
Velká Polom
Lhotka
Velká Polom
Řepiště
Velká Polom
Velká Polom
Velká Polom
Krásné Pole

Výsledek

Městský přebor U11 *(5+1) MINI * 2017/2018 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

po
čt
po
po
po
st
po

4.9.
14.9.
18.9.
25.9.
2.10.
11.10.
16.10.

16,30
16,30
16,30
16,00
16,30
16,30
16,30

Velká Polom
Stará Bělá
Velká Polom
Petřkovice
Velká Polom
Klimkovice
Polanka

Hlučín
Velká Polom
Ostrava Jih
Velká Polom
Vítkovice
Velká Polom
Velká Polom

Městský přebor * starší žáci (10+1) * 2017/2018 - Podzim
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

ne
so
ne
ne
ne
ne
pá
ne
so
ne
ne

3.9.
9.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
13.10.
22.10.
28.10.
5.11.
12.11.

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
12,00
16,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Velká Polom
Rychvald
Velká Polom
Velká Polom
Hlučín B
Polanka
Slovan Ostrava
Velká Polom
Michálkovice
Velká Polom
Velká Polom

Lokomotiva Ostrava
Velká Polom
Dolní Lhota
Michálkovice
Velká Polom
Velká Polom
Velká Polom
Slovan Ostrava
Velká Polom
Polanka
Polanka

Výsledek

Městský přebor U9 *(4+1) MINI * 2017/2018 - Podzim
Výsledek

Datum

Den

Hodina

Domácí

út

29.8.

16,30

Velká Polom

Hlučín

st
út
st
út
út
út
po
po

6.9.
12.9.
20.9.
26.9.
3.10.
10.10.
16.10.
23.10.

16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,00
16,00
16,30

Třebovice
Velká Polom
Ostrava Jih
Velká Polom
Velká Polom
Baník Ostrava
Vřesina
Vítkovice

Velká Polom
Petřkovice
Velká Polom
Polanka
Ludgeřovice
Velká Polom
Velká Polom
Velká Polom

Hosté

Výsledek

PODZIMNÍ ČÁST FOTBALOVÉ SEZONY MUŽŮ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2017/2018
Po krátké letní pauze nás opět pohltil fotbalový kolotoč krajské soutěže mužů.
Kádr doznal několika změn. Aktivní činnost
ukončila dlouholetá opora týmu Jan Sztefek.
V létě jsme z Sk Polanka získali Ondřeje Lišku,
hráče ročníku nar.1992 s velkými zkušenostmi
v mládeži MFK Vítkovice a mužském krajském
přeboru. Bohužel tento kvalitní univerzál
(všechny posty) si v třetím kole poranil koleno
a bude mimo celou podzimní část soutěže.
Letos si svou kvalitou říkají o čím dál větší
zatížení naši mladí hráči. Jiří Stadher, Jan
Stadher, Jan Rychlý a David Cihlář (příchod
ze Svinova) mají velký potenciál a v budoucnu
určitě nahradí stávající opory týmu. I další
hráči z dorostenecké kategorie jsou příslibem
pro další roky. Už sedm dorostenců pravidelně trénuje s muži, a tím získávají první zku-

šenosti s mužským fotbalem.
S přáním toho, abychom letošní sezonu
zvládli stejně jako tu loňskou, která byla nej-

úspěšnější v historii velpopolomského fotbalu,
Vás všechny zdraví
Josef Bartoš, trenér

STARŠÍ ŽÁCI VE FOTBALOVÉ SEZONĚ 2017/2018
Letošní sezona starších žáků, kteří budou účinkovat v okresní soutěži
Měsfs Ostrava, je naprosto specifická. Po ročním hostování hráčů ročníku nar. 2003 v Dolní Lhotě (nebyl potřebný počet kluků ke složení
mužstva) se tvoří úplně nový tým, složený z kluků narozených v letech
2003, 2004 a 2005, s tím, že pro ročníky 04 a 05 to bude první zkušenost na celé hřiště. Všichni hráči jsou našimi odchovanci, někteří spojili
své první fotbalové krůčky s velkopolomským fotbalem už v pěti letech.
Příprava na novou sezonu začala 15. srpna a vyvrcholila soustředěním na hřišti v Háji ve Slezsku, kde jsme již potřetí našli výborné zázemí. Kluci berou opravdu vážně celý tréninkový proces, a tím vrací
vynaloženou energii nám, trenérům.
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Mančaft starších žáků úzce spolupracuje i s týmem mladších žáků
a trenéry Rychlým, Pončíkem, Otiskem, tím myslím posuny hráčů na výpomoc do starší kategorie, protože nemoci a zranění jsou nevyzpytatelné.
Doufám, že po ukončení letošní fotbalové sezony všichni zainteresovaní (hráči, trenéři, rodiče) budeme moci říci, že jsme udělali vše pro
potřebný fotbalový i lidský růst chlapců. Důležité totiž je, aby z kluků vyrostli nejen dobří sportovci, ale hlavně slušní lidé. Mým přáním je, aby
fotbal byl nápomocen.
Děkuji za podporu blízkým příbuzným, fanouškům a sponzorům.
Josef Bartoš, trenér

