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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
před závěrem roku přicházíme s posledním letošním vydáním našeho zpravodaje
Bumerang. V tomto čísle obvykle najdete
nejvíce příspěvků informujících o akcích
místních spolků a sdružení, které v konkrétním roce proběhly také za přispění finančních prostředků obce. Letos je však
situace jiná, akcí se kvůli epidemiologické situaci uskutečnilo poskrovnu v celé
republice. I přesto vám spolky představí
svou celoroční činnost. Bohužel ani obec
nemohla uspořádat plánované podzimní
akce. Velice nás to mrzí a své úsilí budeme
směřovat do příštího roku, kdy, doufám,
bude situace mnohem lepší.
I letos jsme na návsi umístili a rozsvítili vánoční strom, bohužel bez přítomnosti vás, občanů. Letos nám jej věnovali
manželé Vandlíčkovi, moc za něj děkujeme. Strom je opět bohatě nazdoben, má
i novou světelnou špičku – hvězdu. Věřím,
že se vám všem, a hlavně dětem, bude
líbit.
Když se vrátím k bilanci končícího
roku, s největším úsilím jsme se věnovali
výstavbě kanalizace. I přes složitou situaci
všichni zaměstnanci společnosti Combin
Banská Štiavnica jako hlavního zhotovitele stavby v závěrečných měsících roku
neúnavně, týden co týden, docházeli na
testy na Covid19, aby se mohli v pátek
vrátit domů na Slovensko a v pondělí přijet opět pracovat k nám. Bohužel i jim
koronavirus způsobuje nemalé problémy,
nejen při překračovaní hranic, ale také ve
výpadcích navazujících služeb. Na tomto místě bych chtěla poděkovat radnímu,
panu Radovanovi Kusynovi, který se
věnoval komunikaci s občany v souvislosti

s umístěním a technickým
řešením domovních kanalizačních přípojek. Připravoval podklady ke stavbě tak,
aby byli všichni občané s budoucím umístěním maximálně spokojeni.
Ještě jednu důležitou informaci musím v souvislosti
s kanalizací zmínit. Celkové
financování výstavby kanalizace v obci je velice náročné,
předpokládaná hodnota je
230 milionů korun. Akce je
částečně financována z dotace poskytnuté Státním
fondem životního prostředí.
Tu měla obec schválenou
ve výši 87,8 milionů korun.
V souvislosti se změnou
zhotovitele, a bohužel i vyšší
vysoutěženou cenou, jsme
se však rozhodli Státní fond
životního prostředí požádat
o navýšení dotace. Toto se
ukázalo jako možné a v souladu s podmínkami fondu.

Museli jsme však doložit
obrovské množství podkladů, než jsme se po téměř
deseti
měsících
dobrali výsledku. Dotaci má nyní
obec schválenou ve výši
114,5 milionů korun. Zbylá
část výdajů bude financována z výhodné zápůjčky od
SFŽP, kterou zajistilo ještě
minulé vedení, a další část
ze schváleného investičního
úvěru u Komerční banky,
který má také velice výhodné úročení.
Podařilo se nám domluvit se s majitelem nákupního
střediska, kterého jsme oslovili s nabídkou úpravy
zeleně před prodejnou. Majitel souhlasil, a mohli jsme
tak obsadit kamenný truhlík
a také zmladit zeleň mezi
chodníkem a výsadbou.
Věřím, že tato změna opět
přispěje ke zlepšení prostředí v obci. Zeleni se ostat- pokračování na str. 2 -
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ně z velké části svého pracovního
času věnuje celá obecní četa.
V letošním roce, kdy hodně pršelo
a tráva rostla jako divá, obzvlášť.
V závěru roku připravovali ještě
alej okolo cyklostezky na zimu.
Vypleli jsme a znovu zaštěpkovali
okolí stromů.

Také jsme na zimní měsíce
provedli vyspravení nejhorších
úseků komunikací, resp. výtluků
a děr nejen po výstavbě kanalizace. Komplexnější opravy jsou
plánovány na příští rok, případně
na rok 2022. Zcela nový povrch by
měly dostat ulice Budovatelů, Na
Kopci, Za Humny, část ulice Stodolní a také ulice 9. května.
Na
krajských
komunikacích
(Opavská, Plesenská a Osvoboditelů) bude vyspraven jeden
jízdní pruh. Na ostatních ulicích
bude opravena rýha po kanalizační stoce.
Věnovali jsme se přípravě akcí,
které budeme realizovat v následujícím roce. Máme vysoutěženého
zhotovitele opravy schodiště u kulturního střediska a po novém
roce budeme na základě projektové dokumentace vybírat
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zhotovitele parkoviště u ZŠ. Po
dohodě s obcí Dolní Lhota jsme vybrali dodavatele projektové dokumentace pro výstavbu cyklostezky
mezi Velkou Polomí a Dolní Lhotou. Byla zvolena trasa navazující
na cyklostezku směr Krásné Pole,
kolem lesa na Úbedří a do Dolní
Lhoty kolem místní bývalé skládky. Nyní probíhá posouzení proveditelnosti tohoto záměru a příprava
návrhu technického řešení.
Protože velká část občanů
v dotaznících týkajících se rozvoje obce vyslovila zájem o rozšíření
sportovních ploch, začala se
rada obce zabývat možnostmi
vybudování dalších sportovišť.
Z tohoto důvodu byla oslovena
Tělovýchovná jednota a následně majitel pozemků pod hřištěm
společnost Trade Hammer s možností využití plochy stávajícího
„koníčkářského hřiště“. Výsledkem
jednání je příprava studie „Park
volnočasových aktivit“, na jejímž
základě budou následně postupně realizovány jednotlivé části sportoviště. Naším záměrem je
vybudování multifunkčního hřiště,
které bude volně přístupné zejména dětem.
Velice dobrou zprávou je, že byl
obci k financování schválen projekt
na rekonstrukci odborných učeben
v základní škole. Celkový rozpočet
projektu je 6,4 milionu korun, dotace, kterou poskytne Evropská
unie prostřednictví Evropského

fondu pro regionální rozvoj, je obci
schválena ve výši 5,76 milionu korun. V rámci projektu bude realizováno vybavení učebny chemie
a fyziky, kabinetu fyziky, vybavení
multimediální učebny, vybudování
bezbariérového přístupu a zajištění konektivity školy.
Jak je vidět, práce nás čeká
hodně. Samozřejmě budeme
pokračovat i v dalších drobných
akcích a zajišťování potřeb všech
obyvatel naší obce. Nebojte se
nás kontaktovat, pokud potřebujete něco, s čím vám můžeme pomoci.
Závěrem přeji vám všem do
příštího roku pevné zdraví a velkou dávku optimismu. Doufejme,
že příští rok bude lepší a poklidnější, než byl ten letošní, a budeme
mít příležitost se osobně více potkávat.
Kateřina Honajzrová,
starostka obce

Kotlíkové půjčky
Obec nabízí zájemcům z řad
občanů, kterým byla Moravskoslezským krajem schválena dotace na výměnu kotle, možnost
získání bezúročné půjčky na
tuto výměnu. Zájemci, kteří tak
ještě neučinili, se mohou hlásit
na obecním úřadě do konce
roku 2020.

Upozornění
na nedovolené
parkování
Upozorňujeme všechny občany, aby svá vozidla neparkovali na obecních komunikacích.
Odstavená vozidla působí problém zejména při zimní údržbě.
Hříšníky bude opět řešit Policie
ČR formou udělení blokové pokuty.
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Vítání občánků
a setkání
s jubilanty jinak
S blížícím se koncem roku se
spousta z nás ohlíží a bilancuje,
co se nám povedlo či nepovedlo,
co jsme prožili, co nám udělalo radost a co nás posunulo dál.
Určitě hodně z nás mělo plány,
ze kterých jsme museli, vzhledem
k nepříznivé epidemiologické situaci, ustoupit. Nejinak tomu bylo
u nás. Zajisté jste zaznamenali, jakými veřejnými akcemi jsme
chtěli zpestřit společenský život
v obci a bohužel, ne všechny se
uskutečnily.
Měli jsme také v plánu akce,
kterých se zúčastňuje většinou jen
vymezená skupina občanů a těmi
mělo být vítání občánků a setkání
s jubilanty. Je nám upřímně líto,
že i tato setkání jsme byli nuceni zrušit. Je vždy velice příjemné

Včelaři v příštím
roce slibují dobrou
snůšku
Rádi bychom touto formou pozdravili všechny příznivce včelařství. Konec roku se nezadržitelně blíží
a tak můžeme zodpovědně zhodnotit dosavadní včelařskou sezónu.
Zima byla v mnoha krajích napříč
republikou z hlediska včelaření
alarmující. Léta zažité praktiky ošetřování včelstev vzaly za své a v konečném důsledku došlo k významným ztrátám v jejich počtu.
Hlavním faktorem byl extrémně
teplý podzim, který vedl k přemnožení včelího škůdce Varroa destructor do takové míry, že včelstva
již nebyla schopna vychovat generaci dlouhověkých včel a přečkat
zimu. Byly oblasti, kde došlo k naprostému odvčelení, mnozí včelaři
zvažovali ukončení své činnosti.

vidět radost v očích novopečených
rodičů a ostatních příbuzných při
uvítání nejmladších občánků naší
obce. Dětičky si na samotnou
akci vítání občánků nepamatují,
ale aby nebyly úplně ochuzené,
připravili jsme pro ně alespoň
balíček s upomínkovými předměty, který jsme předali rodičům
na obecním úřadě. Zároveň měli
rodiče možnost podepsat se do
pamětní knihy.
Setkání s jubilanty se již
tradičně pořádá v listopadu a jsou
na něj zváni občané slavící v daném roce 70, 75, 80, 85 a 90 let.
Mnozí se zde setkají se svými
spolužáky či kamarády, které
již nějakou dobu neviděli. Kvůli
omezením spojeným s covid-19
jsme ani tuto akci v letošním roce
neuskutečnili. I pro jubilanty jsme
připravili malý dárek, pro nějž si
mohli přijít na obecní úřad nebo
jsme jim jej předali u nich doma.
Věřím, že se současný stav
brzy zklidní a budeme se s vámi

potkávat při nejrůznějších společenských akcích konaných v obci.
Přeji vám, ať kouzlo vánočních
svátků nevyprchá ani letos a v novém roce mějte všichni pevné
zdraví.

Za minulou zimu na našich
katastrech uhynulo 262 z celkového
počtu 476 včelstev evidovaných
k 1. září 2019. Byla to pro náš
spolek a naše včelaře citelná ztráta. K dnešnímu dni však mohu s radostí konstatovat, že usilovná práce
a chuť pomoci jeden druhému se
vyplatila. Z hrozivých ztrát jsme
se opět dostali na počty, které
v následujícím roce spolehlivě zajistí dobrou snůšku. K dnešnímu
dni má naše základní organizace
44 členů, kteří obhospodařují 457
včelstev, což je nárůst oproti počtu
včelstev po vyzimování o 195.
Obdobně jako loni jsme i v tomto roce měli v úmyslu uspořádat
zábavné odpoledne pro širokou
veřejnost, tentokrát ve Velké Polomi.
Do poslední chvíle jsme zvažovali,
zda by za současného stavu byla
akce přínosem. Po uvážení všech
pro a proti jsme se rozhodli akci
přeložit na období, které bude z hlediska zdravotní situace příznivější.

Tímto se dodatečně všem našim
příznivcům omlouváme.
I když prožíváme hektické období a letošní Vánoce budou trochu jiné než ty, na které jsme byli
léta zvyklí, užijme si je ve zdraví
v kruhu svých blízkých. Upřímně
vám všem přeji pevné zdraví, vnitřní
sílu a odhodlání.
Oslaďte si život lžičkou medu od
našich včelek!

Lucie Divišová,
matrikářka obce

Za ČSV, z. s., ZO Velká Polom
Tomáš Jurčík, předseda spolku
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Pravidelná
dávka informací
o kanalizaci
Firma Combin dokončila výstavbu hlavního kanalizačního řadu
v ulicích Budovatelů, Na Kopci,
Plesenské, Na Mýtě, Novosvětské
a Lipové. Přípojky k rodinným
domům jsou momentálně vybudovány v ulicích Budovatelů,
Na Kopci a Zelené. Další realizace
přípojek bude v tzv. lokalitě „Lihovar“, kde práce začnou nejprve
v ulici Větrné a budou postupovat
až po ulici Úvozovou.

Do konce letošního roku zhotovitel
předpokládá
zahájení
prací v lokalitě pod Úbedřím.
Jde o dokončení části jednoho
z páteřních přivaděčů pro ČOV,
jejíž stavba pokračuje podle harmonogramu. Dále je předpoklad
prací v ulicích U Spořitelny, Pod

Ukliďme svět
i naši obec
Ani letošní složitý rok nezabránil naplnění příkop kolem obce
odpadky a nepořádkem. I proto jsme se rozhodli uspořádat
společný úklid Velké Polomi. Úklid
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Mostem a U Dvora. U výše uvedených ulic bude proveden hlavní
řád včetně kanalizačních přípojek.
V září a říjnu jsme byli na rozpacích, zda zhotovitel bude schopen
plnit jak časový, tak věcný harmonogram prací. Zaslali jsme vedení
firmy Combin dopis, kde apelujeme
na zrychlení výstavby. Zlepšení
stavu nastalo v listopadu, kdy došlo k posílení pracovních skupin
ze tří na pět. V době nouzového
stavu spojeného s Covid-19 je situace pro zhotovitele složitá. Všichni
pracovníci jsou ze Slovenska. Musí
absolvovat pravidelné testy, zatím
až na jeden případ jsou všichni
v pořádku. Budeme věřit, že stavba
bude probíhat podle předpokladu
a nenastane situace, kdy bude
zhotovitel nucen omezovat pracovní činnost z důvodu nákazy. Jen
pro vaši informaci, stavba bude
v letošním roce probíhat do 11. prosince. Zaměstnanci firmy Combin
po tomto datu odjíždí na zasloužené
volno. Opětovné zahájení prací je
očekáváno hned v pondělí 4. ledna.
Při provádění stavby dochází
i k negativním situacím. Mám na
mysli to, že může dojít a již i došlo k poškození obrubníků cest,
oplocení, poškození vedení inženýrských sítí aj. Při stavbě ta-

kového rozsahu mohou tyto výše
uvedené stavy nastat. Tím nechci
omlouvat zhotovitele. Vše bedlivě
sledujeme a požaduje nápravu.
U nadměrného poškození komunikací, myšleno mimo potřebný výkop, je nutno chápat, že se
opravy budou provádět až po
ukončení všech zásahů v dané
lokalitě. Aktuálně s projektanty
řešíme komplexní opravu ulic Budovatelů, Na Kopci, část ulice Stodolní a Za Humny. Realizaci této
velké a náročné stavby plánujeme
na příští rok.
Chci vás všechny poprosit,
pokud při provádění prací, a to
hlavně na kanalizační přípojce pro
vaši nemovitost, nabydete přesvědčení, že není něco v pořádku, ihned mě kontaktujte. Můžu už
s postupem času říci, že problémy, které vyvstaly, byly společně
s hlavní projektantkou paní Gemrotovou, stavebním dozorem panem Hrubým a vedoucím stavby
panem Vaněm vždy zdárně vyřešeny.
Na závěr bych nám všem chtěl
popřát poklidné a pohodové prožití
svátku vánočních a vše dobré do
nového roku.

se konal v rámci celorepublikového
programu „Ukliďme Česko“. Akce
se zúčastnilo celkem 23 „sběračů“,
za což jim patří náš veliký dík.
Děkujeme ale i všem ostatním,
kteří uklízejí příkopy i v průběhu
roku.
V příkopech jsme nejčastěji nacházeli PET lahve, obaly od
rychlého občersvení, plastové
sáčky, plechovky a také skleněné lahve od alkoholu. Těch bylo
nejvíce v příkopě mezi kaplí
a odbočkou k podnikatelskému
areálu u Horní Lhoty. Nepochopitelně každé tři metry v rozsahu cca 200 metrů jsme nacházeli
stále stejnou značku alkoholu, asi
v těchto místech pravidelně dopíjí

svou dávku nějaký kolemjdoucí...
Věříme, že v příštím roce se
sejdeme v ještě větším počtu.
A pokud máte zájem vyrazit a uklízet okolí obce sami, nasbírané
odpadky můžete přinést na obecní
dvorek k jejich likvidaci.

Radovan Kusyn, radní
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Použitý olej nepatří do odpadkového koše ani záchodu
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem.
Ať už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé
klobásky, jistě při tom spotřebujete nemalé množství oleje či
tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho
každoročně použijeme několik litrů a pak přemýšlíme co s ním.
Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). Do
kontejneru na sběr oleje! Ve vaší
obci se nachází popelnice určené
po sběr použitých jedlých olejů
a tuků. Ať už tedy užijete olej nebo
sádlo, odneste tuk do popelnice.
Je to skutečně jednoduché, olej slijete do plastové lahve a až půjdete
vyhodit balící papíry od dárečků,
vezměte plnou láhev s sebou. Kde
najdete nejbližší popelnici se dozvíte na webu tridimolej.cz.
Proč je vlastně užitečné olej
třídit? Jednak zabráníte ucpání
odpadů v domácnosti, stejně jako
ucpání celých kanalizačních sítí.
Vánoce jsou pro čističky odpadních vod náročné období, protože
kromě vody přitéká také obrovské
množství olejů a tuků, které ztěžují
správné přečištění vody. Náklady na čištění odpadních sítí by se
mohly lépe využít jinde. Jedlé tuky
a oleje se recyklací také stávají
hodnotnou surovinou pro výrobu
biopaliv druhé generace a letadlového paliva.
Trafin oil a. s.

Odpadové okénko
Jak už bylo avizováno, kontejnery na plast a papír byly z autobusového stanoviště přesunuty
na ulici U Spořitelny na nové kontejnerové stání. Důvodem tohoto
přesunu je zachování prostoru pro
odpad pro naše občany. Původní
místo bylo dobře dostupné projíždějícím lidem z okolních obcí,
kteří svými odpadky zabírali místo
místním.

V letošním roce se velice
dobře osvědčil obecní dvorek pro
sběr velkoobjemového odpadu
a bioodpadu ze zahrad. V zimních
měsících bude dvorek otevřen
v sobotu od 8 do 14 hodin každých
14 dní v termínech: 5. a 19. prosince, 9. a 23. ledna, 6. a 20. února,
6. a 20. března.
Obec nabízí občanům, kterým
občasně nedostačuje kapacita
popelové nádoby, řešení této situace zakoupením plastových pyt-

lů za částku 30 korun za kus na
obecním úřadě.

Nové kontejnerové stání v ulici U Spořitelny
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Za starých časů
Nebylo rádio, nebyla televize,
natož počítače, byly jen noviny,
ústní podání a možnost zápisů
do rodinných a obecních kronik.
Byly radosti i strasti života, stejně jako dnes byly i epidemie, na
které jsme už zapomněli. A ejhle,
objevil se koronavirus, který nás
zatlačil a zavřel do našich příbytků, do karantény, někdy bohužel
i do zdravotnických zařízení. Když
otevřeme kterýkoliv sdělovací
prostředek, úvodní zpráva je o koronaviru.
Přestože je informovanost v této
oblasti a době velmi důležitá,
vraťme se na chvíli do historie a prostřednictvím kronikářských zápisů
se seznamme s tím, co zažívali
při mnohem četnějších epidemiích
naši předkové. Zápisky jsou z kronik převzaty doslovně.
Různé nakažlivé choroby:
1798 – úplavice,
1799 – epidemie zápalu plic.
1806 – Skrze Pohlom tahlo jak
cisarskeho tak ruskeho vojska velmi mnoho, že v jednom domě jich
i přes 30 leželo. Potom povstala
tak velika nemoc mezi lidmi, že
v naší obci sotva šest domuv zustalo, kde nebyli nemocni. Mnoho
jich zemřelo bez všeho zaopatření. Nemocným se lelo vino i jídlo od Milostivej vrchnosti, zadarmo
davalo. (Nemoc bohužel není udá-

6
na – pozn. autora textu.)
V roce 1847 se v okolních obcích vyskytl tyfus – v Chabičově,
v Krásném Poli a dosti často
v Horní a Malé Lhotě. Méně často
v Čavisově a v Háji – po dva
případy. Roku 1848 zemřeli na tyfus tři muži ve věku 55, 64 a 70 let,
tři ženy ve věku 53, 30 a 55 let,
na úplavici 2letý chlapec a 51letý
muž a na červenku 25letý muž.
V roce 1849 je vykázáno pět
případů úmrtí mužů a pěti žen na
úplavici.
Roku 1850 zapsány dva
případy.
1866 – cholera.
Prusko-rakouská válka skončila. Prusové odešli, ale jiný host
se dostavil, totiž cholera. V domě
čís. 83 otec rodiny František Peš,
jeho ženatý syn Karel a dospělá
dcera, vždy o den za sebou. Jistý
František Dostál z čís. 75 konal
v neděli službu jako kostelník na
velké, ve tři hodiny byl zaopatřen
a večer zemřel. Po odzvonění
„svítání“ dávali všichni pozor, kolikrát zacinká umíráček. Bylo-li jej
slyšet jednou zacinkat, tak to ještě
ušlo, když však dvakrát, třikrát ba
dokonce i čtyřikrát za den hlásil
další úmrtnost, to už se z hrůzy
ježily vlasy na hlavě.
1872 – neštovice.
V leta paně 1872 se ukázala velice špatna, jak nebezpečna nemoc a nazývala se ospice.
Kdo tuto nemoc dostal, vlastně ty

černe ospice, nevylezl žadný. To
jest hruza na takoveho člověka se
podivat, vyhlída jak by ho do hověži skury zamotal. Jeho nemuže
do ruk vzit, jak se ho dotkně,
tak už mačka teče, on nic nevidi, neslyši a tež nic jesť nemuže
vekšim dílem se udušili. Kdo ty
bíle ospice měl, ten spiš ozdravil,
ale zustal porypany, jak by na něm
hrach mlačili. Zemřelo jich na tu
špatnu a ošklivu nemoc množstvi, jak u nas, tak v okoli, v Opavě,
v Ostravě a dal. Tu žadni lekaře
pomoc nemužu. Kde to mohlo
byt, tam mušel ten mrtvol ještě ten
sam deň pohřben, kde ale ne, tam
na druhy den pod každem padu.
Hroby musely byť hlubši vykopane
a pak dobře zašlapane.
V letě 1872 vypukla též kolera v Ostravě a Opavě, taka
špatna a nebezpečna nemoc.
Zebrala mnostvi lidu, někeři byli
do třech hodin hotovi, nemocny
dostal křeče a žadny jemu pomoct nemohl, byl pryč. V Ostravě
zemřeli taci lide, že by sta tisice za
vytrhnuti z te nemoci byli plačili.
(Zapsal Anton Blažej, představený obce)
Vraťme se do současnosti
a berme naše žití se všemi klady i zápory. Dodržováním doporučených opatření porazíme i koronavirus.
Jiří Kadula, sen.

Bumerang 41 . 12/2020

7
Senior klub v době
koronaviru
Stejně jako celou společnost
i naši činnost letos citelně ovlivnila
epidemie koronaviru, nouzový
stav a všechna v této souvislosti
vydaná opatření vlády a ministerstva zdravotnictví. A to jsme letošní
rok v klubovně Seniorka začali, tradičně ve čtvrtky v podvečer,
řadou povedených prezentací
a přednášek. Ale už po březnové
besídce k MDŽ jsme byli nuceni naše klubové aktivity poprvé
přerušit. Přišli jsme o plánovanou
návštěvu Senátu ČR, museli jsme
odložit oblíbený dvoudenní zájezd a neuskutečnili dlouhou řadu
plánovaných aktivit. Jen na konci
května se nám povedlo zorganizovat setkání členů klubu na tribuně
fotbalového hřiště, kde jsme se dohodli, co a jak budeme dělat dále.
V červnu, v období uvolňování
omezení, se nám podařilo uskutečnit v prostoru venkovního posezení u restaurace Gól plánovaný
turnaj seniorských družstev v pétanque, kterého se zúčastnilo 24 dvojic
z celého kraje, a to včetně našich
hráčů. Všichni jsme si turnaj řádně užili a je hodnocen jako jeden
z letos nejzdařilejších. První pololetí jsme pak ukončili tradiční, letos
odloženou, smaženicí v klubovně.
„Hladoví“ po akcích jsme
pokračovali v prázdninových aktivitách v klubovně. Pak přišla další
omezení a my jsme museli zrušit
například plánovaný jednodenní
zájezd na Slovensko. V půli srpna se zdálo, že se všechno může
vrátit k zavedeným pořádkům,

a tak jsme v polovině srpna zahájili
podzimní sezónu. Nejprve v klubovně novými prezentacemi, besedou s Evou Peterkovou, předsedkyní Zámeckého klubu žen
Kravaře o kuchařkách Hlučínska
a Opavska nebo jsme se setkali
s naší paní starostkou na improvizované besedě na návsi. Naše
družstvo se ale také 2. září zúčastnilo odložených Krajských sportovních her seniorů v Ostravě. Největší sportovní akce Krajské rady
seniorů MSK se zúčastnilo na 260
seniorských sportovců a já jsem se
podílel na jejich průběhu jako jeden
z rozhodčích.
Jak se později ukázalo, tak
se nám s velkým štěstím podařilo
uskutečnit, ve dnech 16. a 17. září,
i odložený dvoudenní zájezd, na
který jsme se všichni tak moc těšili. Letos jsme vyjeli do východních
Čech. První den jsme cestou postupně navštívili zámek Častolovice, Hospital Kuks a Jánské
Lázně. Ubytovaní jsme byli v útulném hotelu Pod pralesem nedaleko Jánských Lázní, kde jsme si užili
nejenom odpočinku, dobrého jídla,
ale i večerní „seniortéku“. Druhý
den jsme si cestu domů přerušili v Letohradu, kde jsme navštívili
velmi zajímavé Muzeum řemesel,
včetně oběda ve stylové muzejní
restauraci, a Muzeum Járy Cimrmana. To, že jsme měli úžasné
štěstí, se ukázalo po příjezdu. Už
cestou domů jsme tušili, že dojde
opět k přerušení akcí, ale že to byla

dosud naše poslední letošní akce,
to nás ani nenapadlo. A tak jsme
od 17. září zase přerušili, až na
jednání Rady klubu, všechnu naši
činnost. Přišli jsme a přicházíme
o řadu oblíbených a tradičních akcí.
Důležitým momentem pro náš
klub je i chystaná konference Krajské rady seniorů MSK. Konference
se koná každé čtyři roky a mimo
jiné volí i nové vedení krajské rady
a delegáty na 4. sjezd Rady seniorů
ČR. Náš senior klub, jakožto člen
Krajské rady seniorů, má právo ze
svých řad navrhnout člena vedení
rady a delegovat svého zástupce
na její jednání. Jasno o tom, kdo
jím bude, máme od poloviny listopadu.
Jsme všichni více či méně
vykolejení z běžného režimu. Obzvláště naše generace cítí větší
zdravotní ohrožení a doléhají na
nás každodenní neradostné zprávy
a hrozivé informace. Nesmíme ale
při této osobní zkoušce podlehnout
depresím a beznaději. V případě
potřeby, nutnosti a nouze jsme tu
pro vás my, vedení klubu, ostatní členové, přátelé a další lidé.
Neváhejte a svěřte se, volejte či
pište. Doufejme a věřme společně,
že se epidemická situace zlepší
a budeme se moci všichni – vy i my
– vrátit do normálních kolejí, které
nás mnohé dříve možná tak nudily.
Radim Holeček, předseda
Senior klubu Velká Polom z. s.
a člen Krajské rady seniorů MSK
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Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom v roce 2020
Jak je rok 2020 specifický
v životě každého z nás, tak byl
specifický i pro činnost Spolku
rodičů a přátel školy při ZŠ Velká
Polom. V tomto roce jsme měli
v plánu uskutečnit pro žáky
základní školy tradiční akce k posílení společenských vztahů i po
vyučování.
Jedinou z nich, kterou jsme
„stihli“ uspořádat, byl Maškarní
rej pro děti od 1. do 4. tříd ZŠ
a následná Diskotéka pro žáky od
5. do 9. tříd, které se uskutečnily
na konci února. Na maškarním reji
se děti představily v nejrůznějších
maskách a poměřily své síly v připravených soutěžích. Uspořádání
ostatních akcí – pochod do Horní
a Dolní Lhoty, Dětský den, Drakiádu, podzimní diskotéky – nám
překazila epidemie koronaviru.

Namísto neuskutečněného dětského dne dostaly děti na konci
školního roku poukázky na zmrzlinu. Ochuzeni nezůstali ani žáci
9. tříd. Od SRPŠ dostali finanční
příspěvek na nákup mikin, které
jim zůstanou památkou na základní školu. Také se spolek rodičů
podílel na financování upomínkových předmětů pro děti 5. třídy.
Podle požadavků vedení ZŠ jsme
zase koupili do respiria základní
školy barevné molitanové taburety.
V tomto školním roce, pokud
to epidemiologická situace dovolí, plánujeme upořádat pro žáky
základní školy dětský den a budeme se i nadále podílet na financování případných třídních
akcí, na zakoupení upomínkových
předmětů pro žáky 1., 5. a 9. tříd

a na základě požadavku personálu základní školy přispějeme na
nákup knih do školní knihovny
I. stupně.

Pozdrav z mateřské
školy v Horní Lhotě

opak. Za dva roky nastoupila samá
děvčata a Oliverek. Teď chodí
do školky třináct děvčat a deset
chlapců. Je tady úplně jiná energie. Ze všech koutů školky se
ozývá štěbetání, a i paní učitelky
mají co dělat, aby se dostaly ke
slovu. Děvčata to tady prostě vedou. Hrají si s jasným plánem: Já
budu mamka a ty budeš taťka,
uděláš to a to a pak půjdeš do
práce a přijdeš až večer a pohlídáš
malou. A chlapci neodporují a udělají, co je třeba, protože ty holky
jsou tak krásné, že to vlastně ani
jinak nejde. A někdy si hrají kluci
spolu, úžasně staví ze stavebnic,
nebo si hrají na policisty a zloděje.
Jsem ráda, že je u nás veselo. I když musíme od září
dodržovat pravidla nouzového
stavu, snažíme se, aby to děti
nijak nepociťovaly a byly spokojené. Akce, které jsme pořádali
dříve, pořádáme i nyní, jenom ne
odpoledne s rodiči a veřejností,
ale jen tak pro sebe dopoledne
ve školce. Hráli jsme šipkovanou
s hledáním pokladu, byl ukrytý na

místní salaši u oveček. V říjnu jsme
oslavili Mezinárodní den stromů
velkou výpravou do lesa, pozorovali jsme krásu podzimní přírody,
sbírali jsme plody – poklady lesa.
Koncem října jsme měli Drakiádu.
V rámci projektu Šablony II jsme
uspořádali dva projektové dny.
První pod názvem Chráníme přírodu byl o tom, jak vnímat přírodu,
o vztahu člověka k ní a o třídění
odpadu. Druhý „Co dělají hasiči?“
byl o práci hasičů, o bezpečnosti
a prevenci krizových situací. Uspořádali ho pro nás hasiči z SDH
v Horní Lhotě. Samozřejmě přijeli
s hasičským autem a děti si mohly
vyzkoušet hašení simulovaného
požáru.
Mrzí nás jen, že nemůžeme
na Mikuláše vystupovat pro Klub
důchodců z Horní Lhoty tak, jako
každým rokem. Tímto bych všem
dědečkům a babičkám chtěla poslat za nás za všechny z mateřské
školy velký podrav.

Před dvěma lety jsem do
zpravodaje Bumerang psala článek
o tom, že máme v Horní Lhotě
chlapeckou školku a zpíváme si:
Jé, jé, jé, kdepak ty fajn holky jsou.
V té době chodila do školky jen
dvě děvčata a jinak samí chlapci. Jak čas plynul, i situace u nás
se změnila, nebo si hornolhotské
rodiny vzaly mou výzvu k srdci
a začaly nám konečně k zápisu
posílat i děvčata. Za ty dva roky
od nás odcházeli do první třídy
ve Velké Polomi jen samí chlapci
a jedna holčička Julinka. U zápisu do školky to bylo přesně na-

Přejeme všem krásný a ve
zdraví prožitý konec roku a vše
nejlepší do roku 2021.
Za SRPŠ při ZŠ Velká Polom
Lucie Divišová a Pavla Jurečková

Blanka Kozáková,
učitelka MŠ Horní Lhota
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Coronavirus
očima dětí
V současné době život každého
z nás významně ovlivňuje neblahý
vývoj šíření nákazy Covid-19.
Denně se na nás valí množství
informací o počtu nakažených
osob, o potížích ve zdravotnických,
pečovatelských zařízeních, ale
i pokynů a doporučení, jež mají
pomoci s omezením šíření této
nebezpečné choroby. Všechny
informace u mnohých dospělých
vyvolávají velmi znepokojivé pocity, ale jak tuto situaci vnímají
naši nejmenší, tuší jen málokdo.
Proto jsme jejich pocity a názory
zjišťovaly přímo v naší mateřské
škole.
1. Odkud se vzala tato nemoc?
M. K. (5 let): „Začalo to tak, že netopýr z Číny popčikal někoho,
a potom to šlo z člověka na člověka, přes Slovensko až do Velké
Polomi.“
2. Kdy tato situace skončí?
V. D. (5 let): „Skončí to až za 50
nebo 100 let.“
M. G. (6 let): „Až budou prázdniny,
tak korona zmizí, protože
o minulých prázdninách taky
zmizela.“
M. K. (5 let): „Maminka s tatínkem
říkají, že to skončí až půjdu do
školy do 1. třídy.“

3. Jak si představuješ koronavirus?
E. J. (5 let): „Je to kulička a má na
sobě čárky.“
M. J. (6 let): „Je kulatý a zelený
s kolečkama a čárkama.“
V. D. (5 let): „Je malý, černý
s červenýma tečkama.“
F. K. (3 roky): „Korona je bacil.“
4. Co tě před nemocí ochrání?
M. G. (6 let): „Musíme nosit roušky,
nebo se nakazíme.“
V. D. (5 let): „Desinfekce
a mýdlo – musíme si pomydlit ruku
i mezi prsty a potom druhou ruku i
navrchu, ať nám bacil nevleze do
ruky a pak do celého těla.“
V. D. (5 let): „Musíme nosit roušku,
jinak se nakazíme
a onemocníme. Bacily se přes tu
roušku nedostanou.“
F. K. (3 roky): „Rouška je, když
chodím za paní doktorkou a jsou
tam bacily.“
5. Co ti vadí na současné
situaci?
Ž. B. (6 let): „Nemůžu jít ke Kryštofovi.“
M. G. (6 let): „Nemůžu jít do Žirafy,
protože se nemůžeme družit.“
V. D. (5 let): „Nechci si mýt ruce
desinfekcí, protože smrdí.“
B. M. (6 let): „Nemůžu jít na bazén
a jako mažoretky máme jen online tréninky.“
M. K. (5 let): „Nemůžu jet za
babičkou na Slovensko, protože
jsou zavřené hranice.“

6. Co by sis přál/a?
V. D. (5 let): „Jít na koníky bez
roušky. A ještě bych chtěla chodit
do školky, i když kašlu.“
Ž. B. (6 let): „Chtěla bych jít do
ZOO.“
M. G. (6 let): „Chtěl bych chodit
ven bez roušky.“
E. J. (5 let): „Moc bych si přála,
aby nebyl ‚koron‘ a aby už skončilo nošení roušek a mohla bych jít s
maminkou do ZOO.“

Ačkoliv se na děti valí spousta
negativních informací a omezení,
ještě pořád je neopustila chuť
hrát si a smát se. Proto jim i nám
všem přejeme, aby se situace
brzy zlepšila a mohla se tak splnit
všechna jejich přání.
Za MŠ U Rákosníčka
Eva Žídková a Gabriela
Hablawetzová

Poděkování ze Spolku rodičů při MŠ
Rádi bychom poděkovali za
dosavadní
finanční
podporu.
Bez těchto prostředků by bylo
nemožné potěšit malé žáčky v naší mateřské školce např. skákacím hradem, jak jsme zmínili
v předchozím čísle Bumerangu.
V letošním roce budou děti ještě
obdarovány adventním kalendářem, který dostanou jako odměnu za výrobu vánoční ozdoby
na náš živý vánoční stromeček
a dalšími dárky, které jim budou

předány v předvánočních časech.
Věříme, že dětem dokáží vykouzlit
úsměv na tváři, rozzářit jejich oči
a tím přispět ke skvělé vánoční
náladě u nás ve školce. To vše
by bez vašich darů nebylo možné
realizovat, nebo alespoň ne v takovém rozsahu. Děkujeme!
Dále bychom rádi poděkovali všem členům, bez kterých by
Spolek rodičů při MŠ Velká Polom
nebyl a také v neposlední řadě
všem učitelkám a zaměstnancům

Mateřské školy Velká Polom za
odvedenou práci s malými žáčky.
Důkazem toho je radost dětí,
s jakou chodí do školky a těší se
každý den na své kamarády.
Dovolte, abychom vám všem
popřáli mnoho zdraví, krásné
prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do roku 2021.
Za Spolek rodičů
při MŠ Velká Polom
Lenka Bymová
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Skauti jsou teď
online
Začátek skautského roku
jsme si všichni představovali trochu jinak. Ale budeme pozitivní,
věříme v lepší časy a dobrodružství, která na nás určitě čekají. Skautský školní rok jsme tedy
všichni společně zahájit nestihli.
Sotva jsme se vzpamatovali z letního tábora, u kterého jsme do
posledních chvílí váhali, zda ho
uspořádat, zasáhla nás druhá
vlna koronaviru. Naše skautská
činnost byla zprvu velmi omezená
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a poté úplně pozastavena. Zruše- bylo velmi příjemné se společně
na byla i oslava k příležitosti 30 sejít a vyslechnout názory dospílet založení opavského střediska vajících kolegů. Další skupinka,
Zvon, pod jehož působení spadá která stihla schůzku, byla družini náš oddíl Heřmánek Velká Po- ka rosniček. V klubovně uspolom. Tato akce se ale určitě usku- řádala rozlučkovou párty pro
teční, jakmile to situace dovolí, svou vedoucí Katku Sádeckou.
máme se na co těšit.
Ta vedení družinek opouští kvůNěkterým z nás se poved- li stěhování do Prahy, kde bude
lo ještě před omezením setkat. studovat. Děkujeme Katce za
Začátkem září se sešli roveři dlouhá léta vedení, přejeme peva roverky na potáborovém gri- né nervy při studiu a těšíme se
lování, kde zhodnotili tábor a ko- na víkendové akce a tábory, kde
nečně měli prostor si pořádně se určitě ráda přidá.
V polovině října se měla
popovídat. Na táboře čas utíkal
velmi rychle a každý z roverů uskutečnit náborová akce pro
se naplno věnoval dětem, tudíž nováčky
věkové
kategorie
1. a 2. třídy ZŠ. Situace nám
formu náboru trochu upravila
do on-line prostředí. Pomocí
registračních formulářů se tak
mohou zájemci do oddílu stále
přihlásit, stačí kontaktovat hlavní
vedoucí na emailové adrese
skautivelkapolom@gmail.com.
Momentálně se snažíme vytvářet on-line formu skautských
schůzek. Dětem budeme posílat
poštu s dopisem a nějakým
úkolem, křížovkou či šifrou. Zatím, jsme spustili 1. skautskou
výzvu, která spočívala v upečení
nebo přípravě dobrot pro personál Covid centra v Ostravě.
Jsem velmi zvědavá, jaké další
výzvy „z domova“ pro děti připravíme.
Mnoho dětí jsem strašně
dlouho neviděla. Nevím, jak se
jim daří, jaké jsou jejich úspěchy
nebo potíže, se kterými by jim vedoucí mohli pomoci. Chtěla bych
je touto cestou pozdravit, popřát
hodně zdraví a vzkázat jim, že
se moc těšíme, až se společně
setkáme! Věřím, že naše přátelství a „skautská rodina“, kterou
společně tvoříme, toto odloučení
zvládne. Držíme všem palce
a přejeme hodně zdraví a pozitivní energie!
Za skautský oddíl Heřmánek
Veronika Hrubá
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Letošní rok v
řadách hasičů
Úkolem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velká Polom je nejen činnost při hašení požárů, ale
také provádění záchranných prací
při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech jak
v obci, tak v případě nutnosti i
mimo ni. V současnosti má JSDHO 19 členů. Od počátku letošního
roku jednotka zasahovala u deseti výjezdů. Jednalo se zejména
o technickou pomoc – odstranění
spadlých stromů z komunikace,
čerpání vody ze sklepů, uvolnění
uvízlého psa, vytažení osobního
automobilu z příkopu a požár rodinného domu v Hrabyni.
Na žádost vedení obce jsme
se v letošním složitém covid roce
podíleli hlavně na desinfikování
veřejných prostor v obci, jako jsou
zastávky, kontejnery na odpad či
dětská hřiště. Členové jednotky se
také zapojili do plnění a distribuce
desinfekčních prostředků pro naše
občany. Dále jsme dlouhodobě
prováděli zálivku vysazených
stromů na cyklostezce, u rybníka,
na hřišti u sokolovny a také na
motýlí louce u kostela.
V letošním roce nás bohužel neminula oprava našeho výjezdového vozidla. Bylo nutné
opravit vývěvu, která slouží k vytvoření podtlaku ve skříni čerpadla
a tím k nasátí vody z vnějšího
zdroje. Proto bylo vozidlo odvezeno do firmy THT Polička, kde byla
oprava provedena a vozidlo je již
nyní plně funkční.
V zimních měsících se často
setkáváme s požáry v rodinných
domech, a to zejména z důvodu
nedostatečně vyčištěných spalinových cest (komínů na tuhá paliva). Apeluji proto touto cestou na
vlastníky nemovitostí, aby čištění
komínů nepodceňovali. Při hašení
komínu dojde ke druhotným škodám na nemovitosti, zejména podmáčení místností vodou.

Práce člena jednotky sboru
dobrovolných hasičů je často nebezpečná, ačkoli vždy dbáme na
dodržení všech bezpečnostních
pravidel. Kromě zásahů ve svém
volném čase hasiči absolvují nutná školení a podílejí se na servisu a údržbě hasící techniky. Rád
bych touto cestou poděkoval
všem členům jednotky za jejich
práci pro obec.
Lukáš Honajzer,
velitel JSDHO Velká Polom

Hasičským
akcím letos moc
nepřály podmínky
V letošním roce většinu
našich akcí ovlivnila situace
s koronavirem. Na červen jsme
měli naplánované tradiční letní
„Hoří má panenko“, které jsme
nakonec museli úplně zrušit.
Proto jsme se všichni těšili na
„Gulášfest“. Ten nám zase pro
změnu zhatilo počasí. Večer
jsme tak alespoň v sokolovně
ve spolupráci s obcí uspořádali
taneční zábavu. Účast byla
menší, mnoho lidí odradil pobyt
v uzavřeném prostoru sálu.
Zato vinobraní se nám
nadmíru vydařilo! Zorganizovali
jsme jej v září venku v areálu
u restaurace Gól. Víno jsme
přivezli z vinařství Osička Velké
Bílovice a myslím, že nám všem
chutnalo, protože se všechno
vypilo, a ještě nám pochybělo.
K poslechu hrála jako obvykle
cimbálovka z Háje ve Slezsku.
V říjnu jsme ukončili
„sezónu“ na chatě Beskýdek
v Krásné. Počasí nám vyšlo
a měli jsme dost času přemýšlet
o tom, co připravíme na příští
rok. Určitě bychom chtěli zachovat všechny akce, ale vůbec nevíme, jestli bude plesová
sezóna. Tak se snad uvidíme na
„Hoří má panenko“ v červnu.
Děkujeme za vaši celoroční
přízeň a budeme doufat, že
se příští rok nebude opakovat
situace toho letošního.
Zdeněk Hahn,
starosta SDH Velká Polom
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Kostel sv. Václava
má nové vitráže
Na sklonku roku 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování návrhu nových vitráží pro
farní kostel sv. Václava ve Velké
Polomi. Do zakázky se přihlásila jediná firma, a to Kolektiv Ateliers z Nového Boru zastoupená
panem Zdeňkem Kudláčkem, vedoucím ateliéru vitráží. V říjnu
2018 byla domluvena schůzka přímo v kostele, kde jsme si měli vyjasnit představu, možnou techniku
a naše nápady ke vzhledu vitráží.
Schůzka proběhla v listopadu za
účasti pana Kudláčka, otce Radka Drobisze, Tomáše Bubeníka a
Marie Kubešové. Pan Kudláček
si vše nafotil, zaměřil a seznámil
se zevrubně s historií kostela
a okolí, zejména s památnou lípou
na hřbitově.
Po domluvě bylo navrhnuto
nynější řešení, kdy dvě centrální
okna za oltářem zobrazují svatou Hedviku a svatou Ludmilu
a dvě okna po pravé straně od
oltáře jsou pouze s jednoduchým
vyobrazením Ducha svatého a Božího oka s dekorativním rastrem
tak, aby esteticky navazovala na
centrální okna.
Na počátku roku 2019 jsme
si potvrdili cenovou nabídku ve
výši půl milionu korun, na jejímž
základě jsme požádali obec Velkou Polom o individuální dotaci
pro spolkovou činnost. Dotace
nám byla schválena ve výši 250
tisíc korun s podmínkou doložení
skutečnosti, že máme potřebné prostředky na dofinancování
projektu. Skutečnosti o dofinancování projektu jsme díky skvělým
občanům, kterým není lhostejný
stav historické stavby kostela,
v pořádku doložili. Také farníci se
mnohdy nemalými částkami ke
sbírkám připojili.
V průběhu loňských prázdnin
jsme jednali s pracovníky
investičního odboru Biskupství
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ostravsko-opavského a s jejich
pomocí byla poslána žádost
památkovému úřadu o schválení
realizace projektu. Velice nám
v komunikaci pomohlo, že vybraný
zhotovitel má spoustu zkušeností
s realizací podobných projektů.
Památkový úřad komunikoval
i přímo se zhotovitelem, který
jim
zaslal
své
reference.
I z jeho pohledu byla komunikace
se zástupci památkového úřadu
velice
pozitivní.
Stanovisko
památkového úřadu jsme získali v
září 2019. Následně byla vyřízena
ohláška stavby na stavebním
úřadě ve Velké Polomi, který nám
své rozhodnutí zaslal hned v říjnu.
V této chvíli (byla to dlouhá cesta)
nám již nic nebránilo podpisu
smlouvy o dílo a zahájení prací na
vitrážích.
Vitráže znázorňují:

Sv. Ludmila

Sv. Ludmilu – babičku sv.
Václava. Ta bývá zobrazována
v dlouhém šatu s hlavou pokrytou
závojem, případně knížecí čapkou.
Jejím hlavním atributem je stočený
závoj nebo šál kolem krku, případně
provaz, který drží v ruce, jako symbol toho, že byla zardoušena vlastním závojem. Je patronkou vinařů,
babiček, matek a křesťanských
vychovatelů, ale především českou
spolupatronkou často nazývanou
Matka české země.

Sv. Hedvika

Sv. Hedviku – patronku Slezska, která bývá zobrazována jako
vdaná paní s hlavou v zavinutí,
vzácněji také v černém hábitu cisterciácké řeholnice. Založila cisterciácký klášter v Třebnici, první
ženský klášter na území polského
Slezska. U pasu nebo v ruce mívá
růženec. Někdy v ruce drží své
boty, protože podle tradice chodila
vždycky bosá.

Duch svatý
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Ducha svatého – tradičně zobrazovaného jako holubice, podle
slov Jana Křtitele: „Spatřil jsem,
jak Duch sestoupil jako holubice
z nebe a zůstal na něm.“ J 1, 32.
Boží oko – případně také oko
Prozřetelnosti, je symbol lidského
oka v trojúhelníku, často ještě obklopený paprsky. Oko představuje
Boží vševědoucnost a trojúhelník
svatou Trojici.

Boží oko

Celou realizaci jsme od počátku řešili se zástupci firmy Trojice spol. s r. o., a to s Josefem
a Pavlem Sztefkovými, kteří nám
zajišťovali zámečnické práce.
Především výrobu a instalaci rámů
pro vitráže. Tímto bych jim chtěla
poděkovat za spoustu odpracovaných hodin. Velký dík jim patří
také za financování této části projektu.
Zde bych chtěla zmínit také
dárce (právnické či fyzické osoby), kteří poskytli pro dílo nezanedbatelnou
částku:
obec
Velká Polom; Vostav Morava a. s.,
zastoupená Břetislavem Čížkem,
předsedou představenstva; Matěj
Kopřiva; Držík s.r.o., zastoupená
Markétou Jahnovou, jednatelkou;
Tomáš Martiník; Tomáš Lazecký;
Břetislav Čížek; Milan Zmarzlák
– kamenické práce. Pro samot-

nou instalaci nám společnost
Startronic s. r. o., zastoupená
jednatelem Tomášem Polochem,
bezplatně zapůjčila lešení. Při instalaci nám pomocí i radami koordinoval stavební práce pan Walter
Proksch. Velký dík patří i ostatním
dárcům a především farníkům.
Vážíme si každého finančního obnosu, který jste vy – dárci – do tohoto díla vložili.
Poděkování patří všem ochotným farníkům, kteří se k celé akci
připojili pomocí při instalaci vitráží,
malováním, přípravou prostoru,
následným úklidem nebo modlitbou o zdárné dokončení projektu.
Všem patří obrovský dík!
Úplnou novinkou jsou v kostele vitrážové dveře. Staré
plechové a částečně rezavé byly
po domluvě vyměněny za nové,
umělecky zpracované opět panem Kudláčkem z Nového Boru
a celé sklářské dílny. Na dveřích
jsou zobrazeni pán Ježíš a panna
Maria symbolicky srdcem. Rastr
v pozadí odkazuje jemně na předchozí geometrické dělení mříží
a zároveň navazuje na dlažbu
kostela.
Technicky jde o vitráž skládanou do olova (stejně jako okna) s
tím, že sklo je průhledné, přesto
ne obyčejné. Toto sklo je zvlněné v peci s jemnými otisky a zakřivením tak, že je kombinováno
více a méně zvlněné sklo, čímž
vzniklo šachovnicové střídání.

Srdce jsou skládaná a malovaná.
Vitráže jsou zasazeny do dutiny
bezpečnostního dvojskla.
Kovářsky nám dveře zpracovala opět firma Trojice, otvor a okolí
dveří byl pod vedením Tomáše
Bubeníka upraven na brigádě za
účastí farníků a instalace proběhla za účastí Pavla Sztefka, Josefa
Sztefka a zástupce sklářské firmy
z Nového Boru.
Také se patří poděkovat otci
Radkovi Drobiszovi za modlitby,
trpělivost a přiložení rukou k dílu,
které s námi snad bude po mnoho
dalších generací.
Marie Kubešová
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Práce Centra
pro zdravotně
postižené
Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského
kraje je obecně prospěšnou
společností. V rámci své činnosti
zajištujeme služby ve prospěch
osob se zdravotním postižením
a seniorů. Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou
dopravu, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační
služby pro osoby se zdravotním
postižením, půjčovnu kompenzačních pomůcek, informační
a vzdělávací akce a poradenské
programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či
udržení na trhu práce.
Velice děkujeme, že se nás
v tomto roce obec Velká Polom
rozhodla finančně podpořit v projektu „Osobní asistence Ostravsko“. Naším cílem bylo umožnit
uživateli žít v přirozeném prostředí, podpořit jej při rozvíjení
nebo zachování schopností
a dovedností, umožnit zvládání
běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám v případě, že by mu v tom
nebránilo zdravotní postižení
nebo vysoký věk, nebo oddálit
pobytovou péči.
Více informací o naší organizaci najdete na webových
stránkách
www.czp-msk.cz,
popřípadě zjistíte na telefonním
čísle 596 115 318.
Michaela Kitová,
vedoucí detašovaného
pracoviště v Ostravě
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Pokaždé je to jiné,
ale vždy doma

Nebojte se nás v případě
potřeby kontaktovat.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.,
Gurťjevova 459/11,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
telefonní kontakt
724 975 278, 603 566 336.
Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.

Mobilní hospic Ondrášek doprovází nevyléčitelně nemocné
dospělé i děti v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme
o pacienty i jejich rodiny tak, aby
umírající mohl zůstat doma mezi
svými blízkými až do konce. Každý
Jana Pastrňáková,
den vyjíždí naši lékaři a zdravotní
Mobilní hospic Ondrášek
sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku podávají také sociální
pracovnice, psychologové i duchovní. Provozujeme odbornou sociální poradnu, ambulanci paliativní
medicíny, dětský denní stacionář
a odbornou knihovnu.
V říjnu jsme otevřeli online
Vánoční Tržiště radosti, kde lidé
tvoří pro radost a jiní pro radost
nakupují. Výtěžek je určen na péči
o nevyléčitelně nemocné.
Na
webových
stránkách
www.trzisteradosti.cz najdete nejrůznější originální dárky pod stromeček, které plní přání. To poslední.
„Cokoliv si na našem tržišti pořídíte,
pomůže nevyléčitelně nemocným
lidem poslední dny zůstat doma se
svými rodinami a přáteli,“ vysvětluje
ředitelka MH Ondrášek Bronislava
Husovská.
Každá získaná podpora nám
„Lidé nabízí to, co umí nejlépe. pomáhá udržovat a kvalitně poskyPečou dorty, cukroví, nabízí lekci tovat naše služby a aktivity. Proto
tenisu nebo možnost stát se na jsme za ni velmi vděčni. Děkujeme
den poutníkem. Vyrábí oblečení, také obci Velká Polom, která naši
šperky, vánoční dekorace. Pak činnost podpořila v letošním roce
své výrobky darují na Vánoční dotací. A v čem vlastně naše činTržiště radosti,“ doplňuje Broni- nost spočívá?
slava Husovská. Mezi výrobky se
ukrývá také například kabelka od „žít svůj život…“
Dara Bags, nejen oblečení od City – sociálně aktivizační služba
Folklore, poukázky do restaurací Brána
a mnoho dalších nevšedních věcí
a zážitků. Zapojit se může každý. Brána nabízí sociálně aktiviPodmínkou je jen radost z tvoření. zační činnosti a aktivity pro děti
A pokud někdo zrovna nemá a mladé lidi ve věku od 12 do 35 let
kreativního ducha, šikovné ruce se zdravotním postižením. Pořádá
nebo dostatek času, a přesto se individuální setkání a sociálně akchce zapojit, může pro radost tivizační skupiny s nácvikem prakna Tržišti pořídit svým blízkým tických dovedností, setkávání dovánoční dárek a tím podpořit On- spělých nad tématy, která potřebují
drášek.
řešit, doprovází uživatele na kul-

Služby Střediska
Výzva pro obyvatele
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turní a sportovní akce, pořádá ex- roce 11 asistentů odlehčovací
kurze a cesty za poznáním.
služby. Doprovázejí uživatele do
Letošní rok jsme prožili s mírnou zájmových kroužků, na kulturní
improvizací, i přesto však nadmíru a sportovní aktivity a napomáhaaktivně. Důvodem ke změnám pro- jí tak k jejich integraci. Asistent
gramu, který každý měsíc probíhá podporuje svěřeného uživatele při
v duchu týdenních aktivit, se stala rozvoji komunikace, při sociálním
nečekaná virová epidemie, byli začleňování, při sebeobslužných
jsme tak nuceni spoustu napláno- činnostech a volnočasových aktivaných akcí zrušit či nahradit, po- vitách. Doba poskytování je vždy
radili jsme si však výtečně. I přes individuálně dohodnuta dle potřeb
všechny komplikace a omezení us- pečující osoby.
pořádala Brána letos okolo 90 aktivit (70 ambulantních a 20 terénních)
„cvičím, abych byl…“
pro 30 mladých lidí s postižením. – rehabilitační asistence
Blížíme se ke konci roku, situace
není příznivá, my však věříme, že
Aktivita rehabilitační asistence
se co nejdříve vrátíme do starých je poskytována dětem a mladým
kolejí, obohacení o nové zkušeno- lidem ve věku od 7 do 35 let se
sti a plní elánu do dalšího roku!
závažným tělesným postižením
nebo závažným tělesným postižením v kombinaci s jiným
postižením. Pravidelnou rehabilitační asistenci vykonávají studenti
oboru fyzioterapie nebo ergoterapie, kteří jsou pod dohledem
odborných garantů. Aktivita je
poskytována
každému
klientovi individuálně na základě konkrétního rehabilitačního katalogu
s podrobnými postupy fyziotera„mám čas … a mé dítě
peutem doporučených cvičení,
je v dobrých rukou…“
který je následně rozšiřován po– odlehčovací služba Respit
dle pravidelných konzultací asistenta s garantem. Tento katalog
Služba Respit poskytuje terén- je každému klientovi vytvářen tzv.
ní a ambulantní odlehčovací službu „na míru“.
Cílem Rehabilitační
u dětí a mladých lidí se zdravotním asistence je zlepšit nebo udržet
postižením ve věku od 1 roku do zdravotní stav klienta, zlepšovat
35 let, aby podporovala odpočinek tak jeho celkovou zdravotní i fyzicka seberealizaci pečujících osob. ou kondici. Rehabilitační asistence
Odlehčení a odpočinek pečujícím probíhá formou ambulantní a teosobám nabízí prostřednictvím rénní. Od ledna do září letošního
krátkodobé občasné asistence roku jsme i s tímto omezeným prou jejich dětí, podle jejich okamžitých vozem poskytli celkem 332 hodin
potřeb tak, aby si mohli odpoči- rehabilitační asistence 15 dětem
nout, vyřídit si potřebné záležitosti, a mladým lidem se zdravotním
mít čas pro sebe a nabrat potřeb- postižením.
né síly. Služba Respit podporuje
u dětí a mladých lidí se zdravotním
Centrum pro rodinu
postižením takový způsob života,
a sociální péči
který je srovnatelný se životem jejich vrstevníků.
Přímou obslužnou péči zajišťuje u uživatelů v letošním
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Ostravská
organizace
vozíčkářů
se představuje
V roce 1997 se sešlo pár lidí,
kteří měli jedno společné – byli
zdravotně znevýhodnění. Mezi
řečí padlo rozhodnutí vytvořit organizaci vozíčkářů a pro vozíčkáře,
v rámci které by se mohli věnovat různým aktivitám. Vzniklo
občanské sdružení Ostravská
organizace vozíčkářů (OOV), jehož cílem bylo nejen poskytovat
poradenství při odstraňování architektonických bariér či výběru
kompenzačních pomůcek, ale i informace zaměřené na život lidí
s postižením. O dva roky později sdružení za finanční podpory
Magistrátu města Ostravy zakoupilo starší vozidlo Mercedes,
které nechalo upravit pro dopravu osob s postižením. Po
pěti letech vozidlo „oslavilo“ už
20 let provozu, proto jsme se
v roce 2004 zúčastnili Adventního
koncertu České televize, abychom získali prostředky na koupi nového. A podařilo se! Nový
Ford jsme nechali vybavit hydraulickou plošinou, výsuvnou sedačkou a zařízením k bezpečnému
připoutání osob sedících na ortopedických vozících. Z hlediska
naší dopravní služby Aldio (Alter-

Krásné Vánoce
nejen všem
sportovním
přátelům
Prožíváme neznámé a pro
všechny velmi těžké období
pandemie, včetně omezení mnoha osobních a společenských aktivit. Věřím, že i v této obtížné době
si většina z nás našla způsob, jak
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nativní doprava imobilních osob)
začaly nejúspěšnější roky.
Jelikož na Ostravsku šlo
díky výjimečné výbavě o ojedinělé vozidlo, zájem o službu
byl enormní. Když nahlédneme
do tehdejší provozní statistiky,
zjistíme, že auto ujelo s vozíčkáři
a lidmi s handicapem přes 60 tisíc
kilometrů za rok, a to většinou ve
městě. Odpovídaly tomu i příjmy
za jízdné a spokojenost přepravovaných osob. Vzhledem ke kapacitě vozidla (1 + 8 osob) se naše
služba stala na dlouhou dobu
součástí velkých společenských
a sportovních akcí.
V
současnosti
je
OOV
spolkem a provozuje už páté auto
stejné značky se stejně komfortní výbavou pro vozíčkáře a další
osoby s postižením. Doprava
Aldio už ale není výjimečná, na
území Ostravy a dalších měst
Moravskoslezského kraje vznikly
další s podobným účelem.
Naše
dopravní
služba
není limitována věkem klienta,
počtem jízd ani jejich účelem.
Myslíme si, že nejdůležitější je
klientům vyjít vstříc. Jako příklad
můžeme uvést odvoz starších
postižených manželů na místo, kde absolvovali asistovaný
seskok padákem. Nebo odvoz
jedné paní do parku, kde s pečovatelkou dvě hodiny naslouchaly
ptačímu zpěvu. Letos se nám podařilo vyřešit i dlouhodobý prob-

udržet tělo v pohybu a díky pohybu
i psychickou rovnováhu. Proběhnutí, projížďka na kole nebo
procházka je vždy prospěšnější
než sledování převážně senzacechtivých zpráv.
Dovolte mi popřát vám v rámci možností klidné a aktivní prožití
vánočních svátků jakož i šťastný
a úspěšný rok 2021.
Za výbor TJ Velká Polom
Petr Zděblo

lém s přemísťováním vozíčkářů
z bytu do přistaveného vozidla v domech, kde není výtah
a dotyčnému člověku nemůže pomoci rodina nebo sousedé. Nyní
na to máme dobrovolníky.
Kromě Aldio vydáváme celostátní čtvrtletní magazín o životě
a pro život na vozíku „Vozka“,
který je mezi lidmi s postižením
oblíbený. Tradiční tištěné slovo
má pro ně stále své kouzlo. Dále
provozujeme poradenství Bez
bariér. Ostravská organizace
vozíčkářů je zkrátka značkou
kvalitních služeb, ochoty a empatie ze strany zaměstnanců.
Ve středisku Aldio je zaměstnán řidič vozidla a dispečerka. Ta
je současně i vedoucí projektu
a hospodářkou spolku. Mezi její
povinnosti patří i finanční zajištění
projektu na celý rok, což ji také
vedlo k podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Velká Polom.
Aldio už třetím rokem vozí do školy v Ostravě Terezku Hoňkovou,
za což jsou rodiče, hlavně ráno,
vděční. Terezka navíc získala
kamaráda a náš řidič kamarádku. Zástupcům obce Velká Polom
děkujeme za dotaci poskytnutou
na provoz naší dopravní služby.
Máme za to, že ve Velké Polomi
mají velká srdce i zastupitelé.
Ostravská organizace
vozíčkářů
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Corona nás
nesrazila

Tento rok byl pro všechny
více než zvláštní. Coronavirová
opatření se dotkla nejen života běžných občanů, ale také
celkového chodu naší stáje.
Jaro
bylo
ve
znamení
omezení, ztížení provozu a kompletní přípravy našich koní na sezonu. V březnu jsme ještě před
karanténou stihli vyjet na závody
do Nových Zámků, kde Jakub
Ludvík vyhrál s koněm Olympic
Day v hlavní soutěži. Po těchto
jediných závodech se sezona na
dva měsíce pozastavila. V květnu se naštěstí náš koňský život
rozjel a mohli jsme znovu začít
naplno soutěžit.
I přes zatěžkávací start sezony
členové našeho klubu nasbírali
mnoho úspěchů, a to ve 209
startech v parkurovém skákání
a pěti startech ve všestrannosti.
Naše členka Adéla Bystroňová
se s koněm Zion účastnila
závodů, kde zaznamenala mnoho
úspěchů a ocenění. Tato dívka
byla nominovaná do družstva
severní Moravy na Mistrovství
ČR dětí a juniorů v Praze – Velké
Chuchli. Dále vyhrála celosezonní
žebříček Moravského skokového
šampionátu dětí a juniorů a dokonce ve velkém finále obsadila
3. místo. Další úspěšnou reprezentantkou našeho klubu a severní Moravy byla Valentýna
Holušová, která byla s koněm
Larchy taktéž součástí severo-

moravského družstva, ale na
Mistrovství české republiky dětí
na pony ve Zduchovicích. Tyto
dvě členky se zároveň účastnily
Oblastního mistrovství dětí a juniorů v kategorii jednotlivců. Na
Oblastním mistrovství seniorů
v Olomouci reprezentovala náš
klub Magdalena Ludvík s koněm
Casanova. Magda se, spolu s dalšími třemi jezdci, stala vicemistryní
v kategorii družstev. I přes
zkrácenou sezonu Jakub Ludvík
úspěšně kvalifikoval dva mladé
koně na celostátní finále kritérií
mladých koní do Písku. Mimo tyto
výsledky se mnoho dalších členů
účastnilo běžných regionálních
závodů a soutěží pod hlavičkou
Českého skokového poháru.
Bohužel jsme byli nuceni

zrušit naši dlouho plánovanou
akci pro veřejnost. Den koní měl
být ještě lepší verzí minulého
ročníku, plánovali jsme mnoho
dalších atrakcí a zábavy pro veřejnost. Zrušení této akce nás velmi
mrzí a doufáme, že se v příštím
roce, v hojné účasti, opět setkáme
u nás ve stáji ve Mlýnku a společně se pobavíme obklopení
těmito úžasnými zvířaty.
Za jezdecký klub
Magdalena Ludvík

Polomští tenisté
hodnotí sezónu
Přestože letošní počasí
tenistům přálo a kurty byly
v dobrém stavu i začátkem listopadu, už v sobotu 10. října
jsme oficiálně ukončili sezónu
tradičním turnajem Masters
ve čtyřhrách. Pro změnu se
opět prosadilo mládí a zvítězila dvojice Jakub a Radek
Zděblovi.
Nejdůležitější akcí sezóny
však byly „tenisové hrátky pro
nejmenší“. Pro nejmenší tenisové naděje jsme je pořádali
za krásného počasí ve středu
9. září. Děti nadšeně zápolily v tenisově-dovednostních
soutěžích, které vyvrcholily simulací profesionálního
tréninku s nahrávacím strojem. Úspěšnou akci hodláme
opakovat dvakrát ročně a pevně věříme ve vetší účast.
Pracovali jsme také, jako
už každoročně, na rozvoji našeho tenisového areálu.
Členové oddílu odpracovali na úpravě dvorců a celého
prostoru 295 brigádnických
hodin. Svépomocí jsme inovovali koupelnu a sprchový kout
v klubovně, protože i po sportovním výkonu je zapotřebí cítit se dobře.
Všem členům oddílu a příznivců tenisu přejeme „krátkou“ zimu.
Za tenisový oddíl
Petr Zděblo, předseda
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Fotbalová sezóna
v TJ Velká Polom
V tomto roce nemá žádný sport
na růžích ustláno, ale přesto bychom vám rádi přiblížili letošní fotbalovou sezónu všech kategoríí TJ
Velká Polom.

Školička začala trénovat první
pátek v září pod vedením nových
trenérů Jana Rychlého a Jana
Štadhera, protože trenér Josef Bartoš ml. se přesunul k brankářům
všech kategorií. Tréninky děti velmi bavily a jejich počet se neustále
zvyšoval. Je potěšující, že se aktivní mladí hráči mužské kategorie
pustili do výchovy svých budoucích
nástupců.

Starší a mladší přípravka pod
vedením trenérů Jaromíra Malíka,
Michala Havelky a Josefa Bartoše
st. začala trénovat první týden v srpnu. Tvoří ji hráči ročníku narození
2010 a 2011 – starší přípravka,
a ročníku narození 2012 a 2013 –
mladší přípravka. Obě kategorie
hrají své samostatné soutěže 5+1
a 4+1 ostravského fotbalového přeboru kategorie TOP. V obou kategoriích jsou velmi šikovní a talentovaní chlapci a někteří už hrávají
o kategorii výše (v soutěž mladších
žáků už např. z Velké Polomi nastu-
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pují Jonáš Malík a Michal Havelka). gorie je pak velká škoda, že nyní
Mladší žáci (ročník narození nemůžeme trénovat, protože právě
2008 a 2009) pod vedením trenérů v tomto věku mladí začínající fotVíti Rychlého, Petera Chalachana balisti získávají ty nejdůležitější
a Aleše Pončíka začali trénovat technické, pohybové a taktické
první týden v srpnu a tento návyky. Kluci jsou navíc na čertréninkový proces si také zpestřili stvém vzduchu, naučí se pohybovat
čtyřdenním soustředěním v areálu v kolektivu, poslouchat trenéry,
našeho TJ, které jim hodně dalo jak držet tréninkovou morálku a profotbalově, tak v utužení kolektivu. sadit se i v soupeření s jinými týmy.
V této kategorii se fotbalově Snad tuto možnost budeme brzy mít
zabudovávají kluci přicházející a doufejme, že se v zimě dostaneme
z přípravky, jiných klubů, nebo do alespoň do naší haly, kde jsou podVelké Polomi nově přistěhovaní. Po mínky tím, že není vytápěná a doloňkém 1. místě v Krajské soutěži statečně vysoká, téměř stejné jako
skupiny A na toto umístění mladší ve venkovním prostředí. Chápeme,
žáci více než dobře navazují a po že doba je složitá a opatření jsou
šesti odehraných kolech nepoznali nutná. Všechny týmy teď trénují
hořkost porážky. Všechny zápasy
vyhráli se skórem 49:15 a v posledním kole před přerušením
soutěží, doma v souboji doposud
neporažených týmů, jednoznačně
svou trpělivou kombinační hrou
přehráli tým Města Albrechtice 10:4.
Nikolas Král narozený v roce 2009
je pak s 16 vstřelenými brankami
druhým
nejlepším
střelcem
soutěže. Michal Barilič a Lukáš v rámci povolených regulí alespoň
Gelnar, oba narození v roce 2008, podle indivinduálních plánů.
už také nastupují i ve vyšší kategorii
V dorostenecké kategorii represtarších žáků.
zentují náš klub v Krajské soutěži
Starší žáci začali trénovat už sk. A hráči ročníku narození 2002
koncem července. Také se zúčast- až 2005. Pod vedením trenérů
nili soustředění společně s mladšími Josefa Bartoše st. a Kamila Drozdžáky a pod vedením tenérů Josefa ka. Soutěž je velmi slušně obsazena
Bartoše st. a Ivana Otiska si v Kraj- a v porovnání s městskými kluské soutěži skupiny A vedou skvěle. by kluci vůbec nezaostávají a to
Tuto soutěž suverénně a bez i přesto, že osm hráčů na začátku
porážky po šesti odehraných zápa- sezóny přešlo do mužské kategoie.
sech vedou se skórem 61:13. Kluci Těšíme se z toho, že za muže už do
předvádějí pohledný kombinační některých zápasů nastupují Robin
fotbal, skvěle reprezentují obec Pončík a Denis Čunta. Za posledVelkou Polom a prosazují se proti ní dva roky došlo do této kategorie
městským týmům jako Bruntál, Vít- minimálně deset hráčů, kteří jsou
kov, Břidličná, Hlučín, Kravaře nebo velkým příslibem do budoucna
Dolní Benešov s podstatně větším a věříme, že našim mužům
počtem obyvatel a tím i dětí. Adam pomůžou k návratu do krajské
Rychlý je s 23 brankami nejlepším soutěže tak, jak jsme ve Velké Polostřelcem celé soutěže. Z Velké mi od žákovských kategorií zvyklí.
Polomi pak společně s Jonášem
Kategorie, která je nejvíce sleKopřivou a Patrikem Pončíkem dovaná, je ta mužská. Letos budou
nakoukli i do soutěže dorostu, ve v novém hracím formátu dvou
které se už i golově prosadili.
skupin městského přeboru OstraZa všechny žákovské kate- va bojovat dvě mužstva ve finále
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Velkopolomský
Taekwonďáček

vítězů skupin o jedno postupové
místo do I. B. třídy krajské soutěže.
Doufejme, že i přes klopýtnutí ve
Václavovicích (jinak jsme všechny
zápasy s plným bodovým ziskem
V říjnu loňského roku jsme
vyhráli), to budou hráči naší TJ. v tělocvičně zdejší základní škoVedení týmu se ujali Josef Sztefek ly otevřeli dětskou Taekwondo
s Emilem Chudobou, trenérem přípravku, kterou jsme nazvali
je Josef Bartoš st. Mužstvo v sou- Taekwonďáček. Tréninky probíhačasné době každý rok prochází jis- ly jednou týdně v úterý odpoledne,
tou generační výměnou, důležité ale pro děti od 5 do 8 let. Naším
je, že se také pravidelně mladými hlavním cílem je osvojení si
hráči doplňuje. Právě tomuto tren- základů Taekwonda ITF, zlepšení
du, postavenému na námi vycho- fyzické kondice a všeobecný koorvaných fotbalistech, kteří mají k dinační rozvoj dětí, a to vše hravou
Tělovýchovné jednotě a obci Velká a zábavnou formou.
Polom od mala velmi kladný vztah,
pevně věříme. Myslíme si, že je to
ta jediná a správná cesta.
Jsme jedna z mála obcí a v nejbližším okolí i jediná, která má obsazené všechny soutěže od školičky až po muže a základna je to
vskutku obrovská (aktivních min.
110 fotbalistů), nepočítaje naše
staré pány, kteří také fotbal
stále hrají. Nutně potřebujeme
i odpovídající tréninkové podmínky
a hlavně plochy, protože na jednom
(fotbalovým pravidlům odpovídajícím a přetěžovaném) hřišti už je to
téměř nemožné. Pevně věříme, že
se brzy podaří rozšíření trénikových
ploch vyřešit a rádi v tom jakkoliv
pomůžeme.
Na každém tréninku jsou vždy
Závěrem bychom chtěli poděko- přítomni dva trenéři, děti cvičí buď
vat vedení obce Velká Polom dohromady nebo ve skupinkách.
i celé Tělovýchovné jednoty, všem Učí se různé techniky, postoje,
sponzorům a podporovatelům, tre- kopy, jak dělat správně údery, co
nérům, rodičům, fanouškům a do- dělat, když je někdo chytne a jim
brovolníkům za velkou finanční, se to nelíbí a nezapomínáme ani
materiální i psychickou podporu. na protahování a posilování. NedílPoděkování je o to důležitější, že nou součástí každého tréninku
se u těchto lidí většinou jedná o je- je i teorie a disciplína. Snažíme
jich volnočasovou a dobrovolnou se propojit prvky bojového umění
aktivitu.
Taekwonda s používáním různých
Doufejme, že s příchodem jara moderních pomůcek a také si časse fotbalová sezóna znovu rozjede, to i hrajeme a soutěžíme.
všichni se budeme moci zase radoMěli jsme v plánu, kromě savat z dění okolo fotbalového míče motných tréninků, i jiné společné
a fandit našim fotbalovým repre- aktivity (výlety, ukázku pro rodiče,
zentantům.
cvičení společně s rodiči...), ale
nakonec došlo jen na mikulášský
Za TJ Velká Polom trenéři trénink s nadílkou, a to ještě
Víťa Rychlý a Josef Bartoš st. v loňském roce. V březnu jsme

totiž bohužel museli naši činnost,
díky Covid-19 a zhoršující se epidemiologické situaci pozastavit,
vše se uzavřelo, nikam se nesmělo.
V červnu už situace byla příznivější, a tak jsme se s některými
dětmi párkrát opět potkali na
trénincích.
Po prázdninách jsme opětovně
uspořádali nábor a jsme rádi,
že máme zase o pár dětí více.
Nováčci okukovali od loňských,
co se jak cvičí, napodobovali je
a pokračovali jsme dále. Dokonce
se první tři naše vlaštovky, mini
žáčci do 8 let, účastnily v neděli
3. října soutěže Moravia Open v nové atletické hale v Ostravě-Zábřehu. A to hned úspěšně. Získaly
dohromady šest medailí (jednu
zlatou a pět bronzových):
1. místo – Thomas Lazor (technické sestavy),
3. místo – Thomas Lazor (boj
s pěnovou tyčí),
3. místo – Václav Anděl (technické sestavy, boj s pěnovou tyčí,
kopy na rychlost),
3. místo – Lukáš Juráček (boj
s pěnovou tyčí).
Moc jim všem gratulujeme.
Stihli se ještě pochlubit na
dalším tréninku ostatním, ale již
následující týden se díky vládním
nařízením opět téměř vše uzavřelo, zrušilo a my jsme byli nuceni
naši činnost opět přerušit.

Těšíme se na všechny děti!
Věříme, že tato situace již brzy
odezní a společně se opět potkáme v tělocvičně na dalším
tréninku. Uvidíme, zda ještě letos
nebo až příští rok.
Dětská Taekwondo přípravka
Taekwonďáček

PF 2021
Hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu optimismu
přeje vedení a zaměstnanci obce Velká Polom

Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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