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SE LOUČILY S LÉTEM

Válka nervů pod Hrdinčiným kopcem
LÍTÝ

Sobota 30. srpna byla jako stvořená pro
akci, jež se uskutečnila v nádherné lokalitě
pod Hrdinčiným kopcem. Následující souboje měly dva aktéry. Ty, kteří vymýšleli roztodivné nástrahy a bojové úskoky na břehu,
jinak tedy rybáře, a pak ty, kteří z hlubin rybníka záhadným způsobem přes neproniknutelnou vrstvu vody se snažili přechytračit ty
první a neskočit jim na háček, tedy ryby. Boj
to byl vskutku lítý, na obou stranách bylo
možno sledovat ty nejpropracovanější fígle a
úskoky a snahu dostat toho druhého. Od
osmi ráno, kdy byl hlasitým povelem započat
souboj, se přes dvě desítky otrlých a po všech
stránkách připravených "těžkooděnců" s roztodivným náčiním a nářadím uvelebily po obvodu vodní nádrže a po pár minutách sondování, pokukování a přehodnocování situace
vzduch proťaly za svištivých zvuků letící vlasce
s návnadou, která neměla nechat na pochybách jediného obyvatele temných vodních
hlubin, kdo je tady "pánem". Pár šplouchnutí
a hladina rybníka se záhy opět zavřela, uklidnila a téměř nic nenasvědčovalo tomu, že

BOJ MÁ VÍTĚZE I PORAŽENÉ

právě začala válka nervů.
Na soustředěných a
mnohdy až kamenných
výrazech "lovců" bylo
znát, jak to berou vážně.
Oploutvení obyvatelé hlubin však neměli v úmyslu
vzdát se, a tak po krátkém
zhodnocení situace a rekognoskaci terénu rychle
označili nebezpečná území s koupajícími se žížalami, které však působily tak nějak prapodivně, když se zmítaly
ve vodním prostoru a z různých částí jejich
zkroucených těl vyčuhovaly bodce, které dokáží hrůzné věci, když si člověk, pardon ryba
nedá pozor a přežene svoji chuť na masitou
pochoutku. Věk aktérů pod hladinou se nám
nepodařilo zjistit, avšak ti na břehu představovali širokou kategorii v rozmezí cca od pěti
do pětašedesáti let. Minuty a hodiny se vlekly,
několik pokusů o proražení soupeřových
pozic bylo záhy zničeno. Kolem desáté dopoledne však nastal na krátkou chvíli zlom. To
když nad hladinu dotáhly výzvědné letky
much a komárů a na pár minut naprosto
zdezorientovaly obyvatele hlubin. Ti v domnění, že soupeř už odtáhl, se vydali pro
náhle se objevivší létající pochoutku, avšak
právě tím ztratili na chvíli ostražitost a výsledkem byl krutý omyl, který záhy zaplatili někteří
cenou nejvyšší. Výkřiky jako "míra" nebo „má-

áááám“ dokládaly,
že ti nahoře se
ujali vedení. Několik šupinatých
bojovníků se muselo
nedobrovolně vzdát svého
přirozeného prostředí. Jen v jediném případě se
nádherný šupináč
vrátil do temných vod. V pravé poledne bylo
odtroubeno a obě strany si oddychly. Ti dole
si jistě se smutkem v oku vzpomněli na své
přátele, kteří boj prohráli. Ti na břehu zase rozesmátými obličeji dávali najevo, že to bylo
"dobré". Boj skončil, hladina se uklidnila a začala bilance:
Bezkonkurenční vítězství si
odnesl JOS E F
KOVALČÍ K,
druhé místo si vychytal Z D E N Ě K
FI LI P E K a třetí
příčku
obsadil
LU KÁŠ KOVALČÍ K.
Ceny našly své majitele a dobrá nálada
vládla na břehu bezejmenného rybníka pod
Hrdinčiným kopcem velmi dlouho.
TE XT A FOTO: Jaroslav Spišák

S LOVO

STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím v tomto
„podovolenkovém“ čase. V rámci tohoto
čísla našeho zpravodaje Vás chceme informovat o všem aktuálním, co se v naší obci
děje. Považuji za rozumné některé informace
opakovat, protože v současnosti se k nám
přistěhovalo mnoho nových obyvatel, pro
které budou tyto informace nové.

CO

JE ZA NÁMI
A CO PŘED NÁMI?

Z kulturní oblasti:
Máme za sebou oslavy 720.
výročí naší obce, které se zapíšou do dějin naší obce svým
rozsahem a zajímavým programem. Setkali
jsme se s velmi příznivým ohlasem a věřím,
že většina z nás bude na tuto akci dlouho
vzpomínat. Mám radost, že nám přálo i počasí a že vše proběhlo ke spokojenosti všech
účastníků. Příprava takovéto slavnosti si vyžaduje spoustu času a energie, první jednání
probíhala již v létě 2007! Znovu připomínám,
že jsme při této příležitosti pokřtili další knihu
„Historie vodní tvrze ve Velké Polomi“, která
popisuje historický vývoj velmi vzácného objektu na území naší obce, tvrze, která patří
mezi památkově chráněné nemovitosti. A jak
říkal autor publikace p. Tichánek při křtu této
publikace, blýská se na lepší časy. Objekt
sýpky i tvrze chce koupit podnikatel, který má
s revitalizací podobných historických objektů
spoustu zkušeností. Jeho záměry jsou velmi
zajímavé a my všichni věříme, že se konečně
podaří tyto objekty zachránit a zvelebit.

Již jsem Vás informovala i o tom, že připravujeme výstavbu kanalizační sítě a napojení na ČOV v Mlýnku, nyní probíhá územní
řízení (časově se celá záležitost protáhla
vzhledem k řešení napojení celého systému
na novou lokalitu Mlýnek). Poté se pokusíme
zajistit finanční prostředky na realizaci díla,
avšak k vysokému finančnímu rozpočtu 150
mil Kč budeme muset řešit tyto věci na etapy
a budovat jednotlivé úseky postupně. To je
důvod, proč jsme pozastavili opravy cest i
chodníků, neboť většina tras půjde v místních
komunikacích. Ráda bych ještě uvedla na
pravou míru některé další věci. Na území
naší obce se nacházejí tři typy komunikací.
Silnice I. třídy I/11 (ul. Opavská) je v majetku České republiky a právo hospodařit s ní
má Ředitelství silnic a dálnic. Silnice III. třídy
(ul. Osvoboditelů, Na Rohuli, 9. května a Plesenská) jsou majetkem Moravskoslezského
kraje a právo hospodařit s tímto majetkem
má Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Proto opravy těchto komunikací nejsou záležitostí obce!!! Rozhodují o tom instituce, o
kterých píšu výše. A úseky, které jsou opraveny na Opavské ul. a ul. Osvoboditelů, odpovídaly finančním rozpočtům na tyto stavby
vyčleněným, i když se nám rozsah provedených oprav nemusí líbit. Taktéž většina travnatých ploch podél cest patří stejným
vlastníkům.

Investiční aktivity:
V červnu jsme udělali další
krok ke zvýšení bezpečnosti na
našich frekventovaných silnicích – zvýraznění přechodů pro chodce osazením svítidly s celodenním automatickým
blikáním. Je to řešení moderní, nové a velmi
zajímavé, o čemž svědčí množství telefonických dotazů z různých koutů naší republiky.
Na tuto akci nám přispěl Moravskoslezský
kraj částkou 308.000,- Kč, což představuje
70% uznatelných nákladů.
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Vážení občané, jistě si většina z Vás uvědomuje, co všechno potřebujeme v naší obci
řešit. Jsou to akce za mnoho desítek milionů
korun, které nemáme. Snaha získat cizí finanční zdroje je základním předpokladem realizace plánovaných aktivit. A že je to práce
velmi náročná, o tom se přesvědčujeme
denně. Přesto se i opakovaně snažíme předkládat žádosti všude, kde se naskýtá jakákoliv možnost.
Ludmila Bubeníková, starostka obce

Kulturní komise ve spolupráci
s OÚ Velká Polom Vás srdečně zve na

Ze života obce:
Vážení občané, jistě jste zaregistrovali změny v restauraci
Gól. Svou činnost ukončila Eva
Hrbáčová s ohledem na zdravotní a jiné problémy a toto zařízení jsme pronajali Silvii
Chamrádové. Věříme, že se jí podaří vytvořit
příjemné prostředí a nabízet služby v takové
kvalitě, aby cestu sem našlo mnoho zákazníků.

Ostatní cesty pak mají charakter místních
či účelových komunikací. Především o tyto
cesty se pak obec stará. Údržbu cest, které
jsou v soukromém vlastnictví, by měli zajišťovat vlastníci. A nesou i zodpovědnost za
úrazy či jiné škody, způsobené nedostatečnou údržbou. Proto se snažíme postupně
tyto soukromé pozemky vykupovat, abychom
majitele zbavili povinností s nimi spojených.
Také si nikdo nemůže cestu samovolně zahradit, přepažit či jinak zamezit průchod či
průjezd ostatním osobám. Tyto věci jsou
velmi citlivé a pokud by někoho napadlo takovéto omezení realizovat, nechť se poradí
s příslušnými orgány, ať nedochází ke zbytečným a velmi nepříjemným sporům především mezi sousedy.
Vážení občané, mnozí z Vás vyplnili dotazník, týkající se potřebnosti investičních aktivit
v naší obci, který jsme distribuovali prostřednictvím našich zastupitelů. Děkuji všem, kteří
věnovali chvilku času této záležitosti. Dotazníkové šetření souvisí s plánovanou investicí.
V současné době připravujeme podklady
pro žádost o dotaci z Regionálního operačního programu na rekonstrukci sokolovny a
jejího nejbližšího okolí. V případě úspěšného
výsledku by tato stavba mohla být zahájena
v příštím roce. Stálou aktivitu vyvíjíme i v záležitosti zajištění financí na výstavbu mateřské školy jako součásti školského areálu.

Posezení u cimbálu
s ochutnávkou vína
Kde:
Kdy:
Začátek:
Vstupné:

Sál sokolovny ve Velké Polomi
27. 9. 2008
Občerstvení
18.00 hod
zajištěno
50 Kč
v restauraci Gól.

Přijďte posedět u dobrého vína
a společně s námi se pobavit při zpěvu a tanci.

Problematika odpadů v obci
Poplatky za „popelnice“
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za odpady na rok 2008 končí dnem
15. 9. 2008 (pondělí).
Poplatky lze hradit hotově do pokladny
obce na Obecním úřadě ve Velké Polomi u
paní Jany Brázdové – I. patro, dveře č. 2,
nebo bankovním převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s. v Opavě, číslo

účtu 4022-821/0100, variabilní symbol
03722+pětimístné číslo složené z nul a čísla
popisného (číslo popisné 114 bude mít variabilní symbol 0372200114).
Žádost o osvobození od poplatku lze
podat do 15. 9. 2008. Součástí žádosti musí
být doklady prokazující nárok na osvobození
(v souladu s Obecně závaznou vyhláškou).
Vzhledem k vysokému počtu nových občanů Velké Polomi uvádíme přehled umístění

Umístění kontejnerových nádob na plasty a sklo:
Umístění nádoby
Osvoboditelů „U kříže“
Budovatelů x Na kopci
Budovatelů x 9. května
Mlýnek

Odpadová nádoba pro:
plasty, sklo
plasty, sklo
plasty
budou umístěny po dohodě se
společností OZO Ostrava s.r.o.
9. května „bytovky“
plasty, sklo
9. května „autobusové stanoviště“
plasty, sklo
Opavská „Kulturní středisko“
plasty, sklo
9. května „základní škola“
plasty
Plesenská „bytovky“
plasty, sklo
Jabloňová x Zahradní
plasty
Od letošního jara je organizován v obci sběr a svoz zeleně a
shrabků „nově“. Setkáváme se s velmi kladným ohlasem, a proto,
bude-li to možné, tento způsob sběru zachováme. Je příjemné, že
občané respektují (ve většině případů) požadavek společnosti OZO
Ostrava s.r.o. a přivážejí do sběrného kontejneru skutečně jen trávu,
shrabky a zbytky ze zahrad (ovoce, zeleninu). Větve lze po dohodě

nádob na separovaný sběr. Prosíme, využívejte této možnosti a neházejte PET láhve
do nádob u hřbitova a jinde. O významu třídění odpadu snad není již třeba psát.
K tomu ještě jedna informace: pro lepší
orientaci, kde se tyto ulice nacházejí, máme
v obci dvě informační tabule (u autobusové
zastávky u Motorestu a u nákupního střediska TEMPO), kde je mapka obce včetně
uvedení ulic a čísle popisných.

s obecním úřadem a za mírný poplatek uložit na rekultivační stavbu
„Pískové doly II.“ UPOZORŇUJEME VŠAK, ŽE VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ
BIOLOGICKÉHO ODPADU NEBUDE ODEBÍRÁNO (větší množství – traktorová vlečka, návěs nákladního auta, Avie apod.) – toto
množství si musejí občané řešit sami a na vlastní náklady.
Hřbitovní odpad ze starého hřbitova u kostela sv. Václava se
ukládá do kontejnerů, které jsou umístěny naproti hlavního vstupu
(vedle Památníku padlým za I. sv. války na ul. Osvoboditelů). Žádáme
občany, aby zde odkládali pouze hřbitovní odpad, kontejnery nejsou
určeny pro odpad domovní, nebezpečný či jiný.
V budově obecního úřadu, v přízemí, je umístěna nádoba na drobný
elektroodpad (mobily, mixéry, fény, holicí strojky, baterie (ne z automobilů). Občané mohou tento kontejnerek využít a nepotřebné elektrozboží zde odložit, a to v době, kdy je obecní úřad přístupný veřejnosti.
Na základě podnětu občanů připravuje obecní úřad ve spolupráci
se základní školou sběr a svoz papíru. Sběr se bude provádět jednou
měsíčně do kontejneru přistaveného k objektu základní školy, při kterém budou přítomni žáci školy v dopoledních a odpoledních hodinách. Protože se škola zapojila do soutěže ve sběru papíru, prosíme
občany, aby podpořili tuto aktivitu. Konkrétní den a hodiny sběru paPavlína Mučková
píru budou včas oznámeny.

Nabídka odprodeje nadbytečného majetku obce

Zájemci o nabízený majetek mohou kontaktovat místostarostu obce Ing. Tomáše Lazeckého
na telefonních číslech: 606 710 243, 553 770 228 – 9 nebo e-mailem: zastupce@velkapolom.cz
BUMERANG • PERIODICITA: NEPRAVIDELNÁ • MÍSTO VYDÁNÍ: VELKÁ POLOM • ČÍSLO A DEN VYDÁNÍ: 2/2008, ZÁŘÍ • EVIDENČNÍ ČÍSLO DLE MK ČR: MK ČR E 18174 • NÁZEV, SÍDLO
A IČ VYDAVATELE: OBEC V ELKÁ POLOM, OPAVSKÁ 58, 747 64 V ELKÁ POLOM, IČ 003 00 829 • R EDAKČNÍ RADA: RENÁTA DROZDOVÁ, PAVLÍNA M UČKOVÁ, LUDMILA BUBENÍKOVÁ,
• ZODPOVĚDNÝ REDAKTOR: JAROSLAV SPIŠÁK • G RAFICKÁ ÚPRVA: RENÉ PAJUREK • TISK: DUOTISK PAVEL VÁLEK • SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA: STAROSTA@VELKAPOLOM.CZ
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Jeden z dvaatřiceti zmařených
Jubilejní rok 95. výročí začátku I. světové války připadá sice
až na příští rok, přesto bych Vám rád napsal již v předstihu,
co zachytila ruka kronikáře a těch našich občanů, jimž leží na
srdci poněkud zastřený osud jejich předků.
Začal bych obecně. Sarajevský atentát
28. 6. 1914 byl záminkou k rozpoutání I. světové války. Dělení Evropy na bloky sice již
probíhalo na přelomu 19. a 20. století, ale
hlavním viníkem byla snaha Německa o evropskou či světovou hegemonii.
Válku zahájilo Rakousko-Uhersko, které
vyhlásilo válečný stav Rusku již 28. 7. 1914
a následovaly další státy. Bojovalo se na východní frontě, na italské frontě, na Balkáně,
východní Africe i na moři.

Zahynulo přes 10 milionů lidí
a 20 milionů bylo zraněno.
Definitivní příměří bylo podepsáno s posledním účastníkem – Německem – teprve
11 .11. 1918 po vzniku Československé republiky.
Tato fakta nám předkládají učebnice a
encyklopedie. Nahlédněme však také do
svérázných zápisů velkopolomského kronikáře: (pravopis mírně opraven)
Rakuská vláda, aby spiš česky narod vyhubila spojila se z německym Prajskem. Pak
byla vyhlašena narodni valka Rusku. Česke
pluky které se zdrahaly byly častečně postřylany a rozděleny do německych pluku
pod pruskym velenim.
Německý vojin měl všeho do sytosti, česky
vojin musel zimu a hlady mřiť, musel vždy
vpředu bojovat. A když to vybojovali němcy
přišli a brali kde co bylo a odvažali do pruska.
Naše česke legie přistupovaly k Rusku, Jitalii, Francii. Když Němcy se vrhli na Pařiš, francůske vojsko už umdlevalo. Česke legie se
postavily v šik v počtě padesati tísic zachranili
Paříš svymi životy. Čtyři tisíce jich padlo.
Dne 28. října 1918 byla vyhlašena Československa Republika. Světova Narodni
Valka Nařku a Plače Rodičů, Žen a Ditek trvala čtyři roky, tři měsice a patnast dni.
Psano leta Paně dne 10. února 1919.
Demel Josef z čís. 29, starosta
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Suchá statistika nám říká, že vojenskou
službu konalo z naší obce 174 mužů. Na různých válečných frontách zemřelo našich 32
mužů, jejich věk byl v rozmezí 18 až 51 let.
Nepochybně to byli muži svobodní, ale také
ženatí, kteří zanechali v bezútěšné situaci
celé své rodiny, manželky a děti. Jejich ztráta
byla nenahraditelná a poznamenala na další
desetiletí celé generace pozůstalých, kteří
ani kytici květů pro vzpomínku neměli kam
položit, když místo skonu svého padlého neznali.
Zůstala jen jména 32 padlých občanů
z naší obce. Jen, mnohdy dnes už zcela zapomenutá, JMÉNA…. Kosti těchto synů,
bratrů, otců, dědů leží v prachu bojišť…
Až se zastavíte před památníkem obětí
I.světové války, všimněte si jména Josef
Luzar. Je to totiž jediný z obětí tohoto válečného nesmyslného konfliktu, jehož hrob byl
teprve nedávno dohledán. Vypráví o tom jeho
vnučka paní Zdeňka Útratová-Luzarová.

S myšlenkou najít hrob našeho dědy Josefa Luzara přišel můj bratr a synovec, když
jsme po smrti našeho otce (Josefa Luzara
+1998) našli dopis od přítele našeho dědy,
spolusloužícího mladšího vojáka (23 let),
který s ním byl více než jeden rok a také po
zranění byl v lazaretu, kde děda zemřel.
V loňském roce jsme tedy navštívili maďarský Hajmáskér. Místní lidé nám velmi vstřícně
ukázali místa kasáren, lazaretu a vojenského
hřbitova, který se nachází na tichém místě na
okraji obce. Jsou zde pochováni vojáci růz-

lidských životů...

ných národností z celého Rakousko-Uherska. Jak dojemné a překvapující bylo, když
jsme uviděli, že každý voják má zde kamenný
pomník se jménem, vojenskou hodností a
rokem narození i úmrtí. S rozechvěním jsme
hledali a posléze našli i pomník našeho dědy
Josefa Luzara. Nervozitu a očekávání vystřídala nesmírná radost, že naše pátrání nebylo
bezvýsledné a že jsme mohli aspoň tichou
vzpomínkou a kytičkou květů uctít památku
našeho dědy.
Zdeňka Útratová-Luzarová
Jiří Kadula, sen.

KDO

BYL

JOSEF LUZAR?

Pocházel z Plesné, kde se narodil 13. 3. 1875 v domku č.p. 44. O jeho
mládí žádných podrobností nemáme. Oženil se v roce 1901 s Terezií Pudichovou ze Staré Vsi u Německé Lutyně. Pracoval jako hutník a s manželkou bydleli v Radvancích. Pak nějaký čas bydleli v Plesné a děda
pracoval ve Velké Polomi „ve dvoře“ jako panský hajný, jak je uvedeno
v domovském listu obce Staré a Nové Plesné. Celá rodina později bydlela
také na velkopolomském statku, kde se jim v roce 1917 narodil i můj otec.
(Říkával, že jeho rodiště bylo přesně tam, kde dnes na hnízdě sedává čáp.)
Když začala I. světová válka, byl děda jedním z odvedených. Sloužil u
těžkého dělostřelectva v Krakově a v Rakouském Haliči. Pak byl odvelen
do dnešního Maďarska, do Hajmáskéru, ve směru na Vesprén. Tam také
v lazaretu ve svých 42 letech 28. 8. 1917 zemřel. Budovy lazaretu v kombinaci dřeva a cihel jsou dodnes zachovány a slouží k bydlení.
Paní Zdeňka Útratová-Luzarová poskytla i mnoho fotografií a korespondence které dokumentují civilní a také vojenský život pana Josefa Luzara, včetně dopisu, který obdržela jeho manželka po jeho úmrtí.
Na závěr vás možná napadne stejná otázka: „Proč ty nesmyslné války!?“
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ POLOM
Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem svým i jménem ostatních zaměstnanců školy u
příležitosti začátku školního roku 2008/2009. Přeji
Vám všem, aby to byl úspěšný rok a rok plný zajímavých zážitků a získávání nových poznatků. Náš školní
vzdělávací program „Škola pro všechny“ postupuje již
do druhých a sedmých tříd a já věřím, že i děti, které
se s ním potkají poprvé, brzy rozpoznají pozitivní
změny a přednosti tohoto projektu na naší škole.
Ve škole jsme 1. září přivítali 19 prvňáčků. Přišli i
noví žáci do 5. třídy ze Základní školy v Hrabyni a do
6. třídy ze spádových obcí. Také k nám nastoupili žáci,

kteří se v průběhu prázdnin do obce Velká Polom přistěhovali. Ty bychom chtěli zvláště přivítat stejně jako
novou paní učitelku Mgr. Libuši Galovou, která vystřídala paní učitelku Mgr. Annu Kopřivovou. Paní učitelce
Kopřivové ještě jednou i touto formou děkujeme za
všechno dobré, co vykonala pro žáky naší školy a nás
všechny. Přejeme jí hodně spokojenosti a zdraví do
dalších let. Dále na naší škole od 1. září pomáhá ve 4.
třídě nová asistentka pedagoga Michaela Pavlánová. V
Mateřské škole v Horní Lhotě máme novou mladou
paní učitelku Bc. Blanku Kozákovou.

ŠKOLNÍ ROK

Mgr. Tomáš Olivka , ředitel školy

2008/2009

Co nás v letošním roce čeká?
Stejně jako v minulém školním roce čtyři
projektové dny, ale v letošním roce jsme se
zaměřili na historii. Žáci se seznámí se starým Řeckem, s obdobím Karla IV., s obdobím
rozvoje vzdělanosti – renesancí i s dobou
nám nejbližší, a to 20. stoletím. Dále budeme
organizovat DRAKIÁDU, závody ve skoku
vysokém, Vánoční dílnu nejen pro žáky, ale i
pro rodiče. Žáci prvního stupně si zažijí, jaká
je škola v noci při akci „My se školy nebojíme“, a žáci druhého stupně si vyzkoušejí lyžařské podmínky v rakouských Alpách, kde
pro ně chystáme lyžařský kurs.
Pro letošní rok je naplánováno mnoho
dalších doplňkových školních akcí, a tak nám
nezbývá nic jiného, než si popřát opravdu
hodně úspěchů a spokojené žáky, učitele i
rodiče.
Rádi bychom při veškerých mimoškolních
akcích více propojili spolupráci celé příspěvkové organizace a na akce zvali i děti z obou
našich mateřských škol, jak z Velké Polomi
tak i Horní Lhoty.
Mgr. Tomáš Olivka,
ředitel školy

Vybavenost školy – cíle
V minulém školním roce se nám díky
sponzorským finančním příspěvkům podařilo
vybudovat školní internetovou učebnu, kterou mají žáci k dispozici celý den. V této
učebně máme i knihovnu, do které zařazujeme encyklopedie a naučnou literaturu. Rádi
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bychom v tomto trendu pokračovali a ve spolupráci s rodiči a dalšími sponzory zajistili
další počítače s připojením k internetu a s výukovými programy do tříd prvního stupně a
tímto co nejvíce dětem zpestřili výuku. Také
bychom rádi vybavili odborné učebny novými
názornými pomůckami.
Mgr. Tomáš Olivka,
ředitel školy

Školní rok bez šikany
je naším cílem pro rok 2008/2009. Plnění tohoto úkolu nebude snadné. Již 10 let
pracujeme podle Minimálního preventivního
programu předcházení sociopatologickým
jevům, jehož součástí je i šikana. S ní se setkáváme nejen na školách, ale i v celé společnosti. U dětí je často problematické
odhadnout, zda se opravdu jedná o šikanu
nebo jen hru či způsob komunikace.

Za šikanování se považuje to, když jeden
nebo více jedinců úmyslně, většinou opakovaně, ubližuje druhým, přináší bolest a ponížení.
Pro utváření dobrých vzájemných vztahů
mezi žáky různého věku se nám osvědčily
společné akce, při nichž se vyžaduje vzájemná pomoc, ohleduplnost a tolerance při
plnění daných úkolů. V minulém školním roce
se to projevilo v projektovém dni „Chování za
mimořádných událostí“, kdy žáci různých ročníků spolupracovali při nácviku první pomoci,
protichemické ochrany, práce s mapou,
střelbě ze vzduchovky a hodu granátem. Získané zkušenosti využijeme při organizování
dalších akcí naší školy. Žáci 8. tříd připraví
pro děti mateřské školy zábavný program.
Prevence šikany je každodenní náplní
práce pedagogů, ale neobejde se bez pomoci rodičů a široké veřejnosti.
Mgr. Naděžda Branžovská

POSTŘEHY Z NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL
Mateřská škola v Horní Lhotě
Naše školka leží v klidné přírodní zóně
obce. Dětem slouží zahrada s houpačkami,
pískovištěm a skluzavkou, fotbalové hřiště a
betonová plocha. Jako jedna z mála se pyšní
obrovskými prostorami interiéru. Děti zde
mají místo pro společnou hru s kamarády a
zároveň mají možnost najít si koutek pro individuální hru. Ve školce máme jedno oddělení. Smíšená třída umožňuje dětem poznat
přirozené lidské vztahy ve společnosti, neodděluje „malé“ a „velké“, naučí je vzájemně
se respektovat, tolerovat a pomáhat jeden
druhému. O děti se starají dvě učitelky – vedoucí učitelka Bc. Blanka Kozáková a paní
učitelka Karla Blažejová. Pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Letos je to pod heslem:
„Svět jako velká pohádková kniha“.
Mateřská škola je otevřena od 6:30 hodin a
provoz končí v 15:30 hodin.V letošním roce na-

stoupilo 22 dětí, z toho 13 děvčat a 9 chlapců.
Do mateřské školy patří veselé štěbetání,
hemžení, výskot. Ozývá se však, jen když jsou
děti spokojené.
Jsme velice rádi za vstřícnost pana starosty v Horní Lhotě, se kterou ke školce přistupuje.
Bc. Blanka Kozáková, učitelka v MŠ

Naše mateřská škola
V naší MŠ jsme si položily otázku: „Jsou
dnešní děti jiné než například děti před dvaceti
lety?“ Domníváme se, že ano. Jsou informovanější, s větším sebevědomím a otevřeností
k podnětům přicházejícím z vnějšího světa.
Rozhodně však nejsou horší. To jen my dospělí
musíme zachytit jejich tempo a naučit se brát
dítě jako jedinečnou osobnost.
Do MŠ v letošním roce nastoupilo 1. září
48 dětí, z toho 15 dětí nových. Naším cílem je
podporovat všestranný rozvoj dítěte, motivovat jeho touhu vzdělávat se. Chceme vycho-

vávat děti sebevědomé, které však dokáží být
v životě ohleduplné a citlivé k okolnímu světu.
Letos nám pomáhá kocourek Matyáš a šašek
Vašek. Chystáme akce s různými spolky jako
jsou rybáři, hasiči, myslivci, také s poštou ve
Velké Polomi a knihovnou. Úzce spolupracujeme se ZŠ Velká Polom a MŠ Horní Lhota.
Připravujeme pro děti divadla, výlety, návštěvy
Planetária a ZOO. Ve spolupráci s výborem
OSR při MŠ Velká Polom připravujeme
mnoho různých akcí nejen pro děti z mateřské školy. Mezi mimoškolní aktivity jsme v letošním roce opět zařadili gymnastiku, plavání,
nově nabízíme rodičům logopedii a možná i
výuku angličtiny. Všechny tyto aktivity povedou zkušení lektoři. Nabídku akcí naleznete
na stránkách www.zs.velkapolom.net.
Myslíme si, že všechny děti spojuje potřeba věřit, že jsou pro nás důležité, že je
máme rádi takové, jaké jsou a že se na nás
mohou spolehnout.
Za kolektiv MŠ Eva Válková

Vesnická olympiáda 2008 Velkopolomské okruhy

Po dramatických televizních přenosech
z olympijských sportovišť v Pekingu pokračuje v září rovněž 13. ročník naší Vesnické
olympiády soutěží v lukostřelbě. Pořadatelem je naše obec a soutěž proběhla v sobotu
13.9.2008 v 9:00 na střelnici v Sýkorníku.
Rádi přivítáme nové zájemce o tuto soutěž a
reprezentaci naší obce.
Zatím proběhlo 6 soutěží a celkové pořadí je vzácně vyrovnané. Pokud chceme
opět usilovat o celkové vítězství, musíme zabrat v posledních disciplínách – lukostřelbě,
střelbě, cyklistice a sálové kopané, která
letos zřejmě nebude jen formalitou.
Průběžné pořadí předpovídá velký souboj
o každý bod. V dosavadních disciplínách
jsme zaznamenali následující výsledky:
V plavání, kuželkách a volejbalu shodně
4. místo, stolní tenis 3. místo, přespolní běh
6. místo a vítězství v nohejbalu. Děkujeme
všem, kteří se do sportovní reprezentace
naší obce jakýmkoliv způsobem zapojili a
ostatní zveme – přijďte a zapojte se!
OBEC
Body/počet soutěží
1. VŘESINA
46/6
2. VELKÁ POLOM
44/6
3. DOBROSLAVICE
35/6
4. DOLNÍ LHOTA
34/5
5. HORNÍ LHOTA
34/5
6. PLESNÁ
32/5
7. KRÁSNÉ POLE
26/6
8. HÁJ VE SLEZSKU
24/4
9. HLUBOČEC
23/6
10. PUSTÁ POLOM
22/4

Za výbor TJ Velká Polom Kamil Drozdek

V neděli 10. srpna 2008 uspořádala TJ Velká Polom 8. ročník silničních cyklistických amatérských závodů Velkopolomské okruhy v rámci
seriálu Slezský pohár 2008.
Na náročné trati vedoucí z Velké Polomě přes Háj ve Slezsku, Dobroslavice, Plesnou zpět do Velké Polomě se závodu zúčastnilo 122 závodníků z celé Moravy i Polska.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži
A 19-29 let (90km)
Čas 2:36:08,
B 30-39 let (90km)
Čas 2:36:42,
C 40-49 let (75km)
Čas 2:20:00,
D 50-59 let (60km)
Čas 1:53:11,
E nad 60 let (45km)
Čas 1:27:10,

Heinrich Lukáš - Forman cycling team Nový Jičín
prům. rychlost 34,6 km/h
Dyka Miroslaw – TJ TŽ Třinec
prům. rychlost 34,5 km/h
Šíma Martin – Max Cursor Ostrava
prům. rychlost 32,1 km/h
Baťa Vladimír – KCK cykloteam Zlín
prům. rychlost 31,8 km/h
Krzesowiec Zbigniew - Polsko
prům. rychlost 30,9 km/h

M-Junioři
15-18 let (75km)
Čas 2:17:15,

Pavlík Jan – Racing Olešná
prům. rychlost 32,8 km/h

Ženy
(60 km)
Čas 2:02:00,

Novotná Martina – PROFIL MRX
Více na www.spac.ic.cz
prům. rychlost 29,5 km/h

Velkou Polom reprezentovali tři závodníci:
V kategorii žen Lucie Nováková dojela čtvrtá a Zuzana Gebauerová vzdala. V kategorii muži A 19-29 let Jiří Kopřiva ml. vzdal.
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům za zajištění bezproblémového průběhu celého závodu a pomoc při organizaci a všem sponzorům za ceny pro závodníky.
Za TJ Velká Polom: Jiří Kopřiva, Pivovarská 165, Velká Polom
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Patří to k naší práci
Naše obřadní síň, jak jistě všichni
víte, se nachází v prostorách obecního
úřadu. Je sice malinká ve srovnání s
obřadními síněmi měst, ale má svoji
milou atmosféru danou útulností
a citlivě zvoleným interiérem.
Dýchají z ní hezké okamžiky lidského života, ať
jsou to již obřady svatební nebo vítání
našich nových občánků. Svatební obřady se odehrávají většinou v sobotu,
výjimečně v pracovních dnech.
Scházíváme se tak hodinu před
obřadem, abychom se připravily. Hudebnice Andrea Kusynová (klávesy) a Tereza
Mučková (příčná a zobcová
flétna) se rozehrávají, starostka obce Ludmila Bubeníková pročítá mluvené slovo,
které volí s ohledem na věk
snoubenců, recitátorka Alena
Neuvirtová vybírá a „trénuje“
vhodné básničky k obřadu, matrikářka Libuše Výtisková kontroluje a dochystává dokumenty tak, aby souhlasily s matričními
zákony, ceremoniář Pavlína Mučková připravuje obřadní síň a zázemí celého obřadu. A
pak to začíná …. Snoubenci a hosté vystupují po schodišti a vstupují do obřadní síně za
zvuků svatebního pochodu, slova, něžná

Úspěch domácích
Jako každým rokem pořádal jezdecký
klub Velká Polom na konci prázdnin jezdecké
závody. Velkopolomský pohár se vydařil zejména domácím zástupcům, kteří v šesti soutěžích mezi osmdesáti startujícími vybojovali
celkem pět prvních míst, o něž se zasloužili
Pavla Kročilová a Jakub Ludvík. Jakubovi L.
se s klisnou Suzi podařilo získat i hlavní cenu,
Velkopolomský pohár. Kromě těchto velkých
úspěchů domácí zástupci obsadili také pět
dalších pozic do pátých míst.
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Pěkný zážitek jistě měli i diváci, kteří navštívili tuto sportovní akci. Soutěživou atmosféru podpořilo také slunce, což nebývá
zvykem. Juniorským zástupcům klubu se
letos dařilo i na ostatních kolbištích. Na oblastním mistrovství Severní Moravy v kategorii mladších juniorů se o třetí místo
zasloužila Daniela Solková, v kategorii starších dorostenců obsadila druhé místo Michaela Bendová a první místo Jakub Ludvík.
Tito jmenovaní zástupci pak společně hrdě
odváželi poháry pro oblastní mistry také ze
soutěže družstev. Michaela B. a Jakub L. rovněž splnili kvalifikaci na mistrovství České republiky, konané v Mostě. Z těchto závodů se
mohou právem pochlubit prvním místem pro
Moravskoslezský kraj v soutěži družstev.
Jakub L. s klisnou Kampa zde ještě vybojoval krásné desáté místo za jednotlivce. Jezdecký klub Velká Polom tímto děkuje všem
sponzorům, firmám a organizacím za pomoc
při realizaci veškerých jeho sportovních aktiPavla Kročilová
vit.

hudba, dojatá atmosféra, slzičky, cinkot číší při přípitku, úsměvy, gratulace
a ze síně vycházejí novomanželé…
Máme také zkušenosti s obřady
pod širým nebem. Park pod Motorestem skýtá svatebnímu obřadu
zvláštní atmosféru, svatební stan
je slavnostně vyzdobený, hudba
se nese parkem, stromy a tráva
voní svojí nezapomenutelnou
vůní…
Nemíváme často příležitost přivítat v Obřadní síni Obecního úřadu ve
Velké Polomi „Zlatou svatbu“. 5. července tohoto roku jsme oslavovali
spolu s manžely Hrbáčovými krásných
padesát let manželského života. Atmosféra obřadu byla velmi slavnostní,
ale také velmi dojemná. Tóny varhan
a příčné flétny podmalovávaly slavnostní a hřejivá slova starostky obce.
Na chvíli jako kdyby se zastavil čas.
Oslavenci, jejich děti, vnuci a pravnuci, ale také ostatní blízcí, kteří
byli přítomni, si připomínali prožitky
uplynulých let. Chvilky štěstí, bolesti, úspěchy a neúspěchy, tak jak je život přináší ve
své pestrosti. Při těchto obřadech bývají „naměkko“ i všichni, kdo tento obřad provázejí
slovem či hudbou.
Tyto chvíle, kdy s lidmi prožíváme okamžiky štěstí, patří k velmi hezkým stránkám
Pavlína Mučková
naší práce.

Hubert bilancoval
HOSTÉ

SNĚDLI NA

Oslavy 100 let trvání myslivosti ve Velké
Polomi se setkaly s nebývalým zájmem široké veřejnosti, a to nejen veřejnosti myslivecké. Nejsou známy údaje o přesném
počtu návštěvníků, ale dle připravených
porcí mysliveckých jídel odhadujeme účast
na více než 300 občanů.
Samotná výstava se skládala ze dvou
částí. První část, která se týkala oslav 100
let myslivosti, byla atraktivnější a ukazovala,
jakých úlovků naši současní myslivci dosáhli. Jednalo se o úlovky nejen z honitby
Velká Polom, ale i z jiných, většinou horských honiteb. Tato část výstavy byla doplněna mysliveckou kronikou, pasovacími
listy, tesáky, přípravky na výrobu nábojů,
mysliveckou literaturou apod. Mnozí myslivci vystavovali pouze část svých úlovků,
všechny úlovky by zaplnily několik dalších
místností.
Druhá část výstavy obsahovala trofeje
zvěře ulovené v roce 2007 v honitbách,
které spadají pod Okresní myslivecký spolek Ostrava. Vlastní přehlídce trofejí předcházelo hodnocení každé trofeje tříčlennou
hodnotící komisí. Nesprávný odstřel byl
hodnocen červeným bodem s tím, že záleží

300

PORCÍ

na jednotlivých sdruženích, jakým způsobem viníka „ohodnotí“. Diskuse myslivců
nad některým „nesprávným odstřelem“
ukazovaly, že ne vždy je rozhodnutí střelce
a členů hodnotící komise v souladu.
Úroveň výstavy byla dobře hodnocena
předsedou mysliveckého spolku Ostrava.
Hovořil o „vysoce nastavené laťce“ pro obdobné akce. Obdrželi jsme Čestné uznání
myslivcům z Velké Polomi ke 100. výročí
myslivosti v obci.
Závěr oslav a hodnocení výstavy proběhlo ihned po skončení v neděli 22. 6.
2008 od 17 hodin za přítomnosti i tří bývalých myslivců, kteří z různých příčin myslivosti zanechali.
Domníváme se, že dvoudenní akce byla
téměř po všech stránkách úspěšná a přispěla k propagaci myslivosti v naší obci.
Za přípravu výstavy a hlavně pak uvaření
mysliveckých jídel, za dozor v průběhu výstavy a za úklid celé akce patří poděkování
všem myslivcům, funkcionářům OMS Ostrava a dík patří také paní Benediktové.
Myslivosti zdar!
Výb or MS Hubert Velká Polom

Vyhodnocení rozpočtu ke dni 31. 7. 2008

PÁR

ŘÁDKŮ
K ZAMYŠLENÍ
Vážení spoluobčané, zajisté mi dáte za
pravdu, že jsou věci, které každého z nás
v běžném občanském soužití na vesnici
řádně rozčílí nebo naopak potěší. To
druhé je pro většinu z nás zcela jasné a
pochopitelné. Hovořím o pořádku a čistotě okolí našich rodinných domků či
vzorně udržovaných zahrádek. To vše patří
ke kultuře bydlení, kultuře občana, rodiny
a obce. A nemusíme chodit daleko, stačí
zajet na Hlučínsko. Všude pořádek, o víkendech klid a pohoda. Nejde to také u
nás? Obec veřejným plochám věnuje nemalou pozornost a úsilí, těžko však může
ošetřit vše. Vážíme si přístupu těch spoluobčanů, kteří jsou schopni a ochotni si
uklidit a ošetřit okolní pozemek, byť je ve
vlastnictví obce nebo jiných vlastníků. To,
co nás rozčiluje o víkendu a ve sváteční
dny, je hluk. Pronikavý, nepříjemný zvuk
sekaček či pil a jiných přístrojů občanů,
pro které je ohleduplnost prázdným pojmem. Bez ohledu na základní pravidla
slušnosti jsou schopni sekačku spustit
vždy, kdy se jim zamane. Dodržujme víkendový klid, počínaje sobotou od 18. hodiny. Buďme k sobě ohleduplní.
Dalším negativním jevem je nepovolené skládkování odpadů. Jev, který je pro
drtivou většinu z nás zcela nepochopitelný.
Obec totiž za nemalé prostředky vytváří
téměř ideální podmínky pro uložení veškerých odpadů, které běžně vznikají: -po
dohodě s obcí lze stavební suť, zeminu a
větve uložit v bývalých pískových dolech zeleň se ukládá do kontejneru každé pondělí od 13 do 19 hod na obecním dvorku
-dvakrát ročně obec organizuje pro
občany bezplatný sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu -na stanovištích
jsou přistaveny kontejnery pro sběr skla
a plastů, nově i elektroodpadu - komunální odpad ukládáme do popelnic. Přes
všechny tyto možnosti se najdou lidé, kteří
tuto nabídku neakceptují a odhazují pytle
odpadu po svém do příkopů kolem cest,
do lesa, na pole apod., a to přesto, že jim
hrozí vysoké pokuty. Vždyť i vyvážení
nahnilého ovoce do lesa (třeba i vlastního!), je považováno za nedovolené
skladování s možnosti pokuty až 50
000 Kč. Nejeden případ řešila přestupková komise či Policie ČR. Vážení spoluobčané, nebuďte k těmto negativním
jevům lhostejní. Všímejte si těch, kteří nám
znepříjemňují život a znehodnocují naše
okolí a na náš úkor řeší své „problémy“.
Když budete svědkem toho, jak z nějakého auta je shazován odpad, zaznamenejte si registrační značku vozidla či jiný
identifikační údaj a předejte Policii ČR
nebo na obecní úřad.
Ing. Tomáš Lazecký místostarosta obce
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Fotbalová sezóna začíná
Na začátku nové fotbalové sezóny
se krátce ohlédneme za výsledky sezóny minulé.
Družstvo mužů odehrálo svou druhou sezónu v I. B třídě a oproti té první, kdy se umístilo na 10. místě a zachránilo účast v soutěži
až těsně před koncem, skončilo na 7. místě
se ziskem 34 bodů a skóre 36:45. Nejlepšími střelci týmu byli Pavel Sztefek s 8 a
Jakub Sztefek se 7 brankami. Pod trenérským vedením Karla Chamráda se mužstvu
vydařil zejména začátek podzimní části, kdy
po pěti odehraných kolech figurovalo dokonce na prvním místě tabulky soutěže. Poté
přišlo několik slabších výsledků. Výjimkou
byla jen výhra 1:0 proti Dolní Lhotě na domácím hřišti. Jarní část už byla výsledkově
slabší, ale i tak to stačilo na konečné 7. místo.
Mužstvo dorostu jako účastník městské
soutěže nijak neexcelovalo a skončilo na konečném 8. místě se 17 body a skóre 42:75.
Bylo to způsobeno hlavně disciplínou hráčů
- špatnou účastí na některých zápasech a
zejména na trénincích. Výjimku snad tvoří jen

3 hráči (Petr Kozelský, Michal Ludvík a David
Rathouský), kteří nastupovali pravidelně i za
mužstvo mužů.
A dostáváme se k mužstvu žáků. Ti nastupovali v městském přeboru, kde se jim už
nevedlo tak jako v předchozím ročníku.
Skončili na 9. místě s 19 body a skóre
24:88. Přejeme hráčům více úspěchů v dorostenecké kategorii.
Nová sezóna 2008-2009 již začala pro
mužstvo mužů, které tak odstartovalo třetí
ročník v I.B třídě. Na hostování odešel gólman Karel Foldyna a několik hráčů nezačalo

PRODEJNA
PANÍ DAGMAR DROZDKOVÉ
NA UL. OPAVSKÉ 58
(BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU)

ZVE
NA NÁKUP KVĚTIN,
ZAHRADNICKÝCH POTŘEB,
CHOVATELSKÝCH POTŘEB,
DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
A ROVNĚŽ DOMÁCÍ OBUVI
– PAPUČÍ PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
(dětské papuče jsou opatřeny značkou
„žirafy“ a mají zdravotní klenek).

těšíme se na vaši návštěvu!
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letní přípravu. A tak jedinou posilou se stal
Peter Chalachan, který přišel na hostování
z Klimkovic. Po velmi dobrém výsledku v prvním domácím utkání proti Dolní Lhotě, kdy
mužstvo dosáhlo zasloužené remízy 2:2, následovalo nepovedené deštivé utkání na
hřišti mužstva FC Ostrava-Jih, které sestoupilo z I.A třídy, ve kterém domácí vyhráli 3:0.
Na začátku srpna začalo s přípravou i
mužstvo dorostu, které doplnilo několik žáků.
První soutěžní utkání proběhlo 31. 8. v Michálkovicích.
Z důvodu odchodu velkého množství žáků
do starší kategorie a nedostatku mladých
hráčů nebylo pro tuto sezónu mužstvo žáků
přihlášeno do soutěže. Naopak začalo se
tvořit mužstvo benjamínků pod vedením Rostislava Vaňka.
Všem hráčům přejeme hodně úspěchů a
hřišti a zveme do hlediště všechny příznivce
nejen na domácí zápasy, ale rovněž na zájezdy k zápasům na soupeřova hřiště. Aktuální informace o fotbalovém dění najdete na
internetové adrese http://www.efotbal.cz.
Fotbalový oddíl TJ Velká Polom

ROZLOSOVÁNÍ
PRO PODZIM

SOUTĚŽÍ

2008

1. B třída mužů – podzim 2008
Datum Den
9.8.
So
16.8.
So
23.8.
So
31.8.
Ne
7.9.
Ne
13.9.
So
21.9.
Ne
27.9.
So
5.10.
Ne
11.10. So
18.10. So
25.10. So
1.11.
So

Hodina
16:30
10:15
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00

Domácí
Velká Polom
FC JIH
Velká Polom
Velká Polom
Markvartovice
Velká Polom
Darkovičky
Velká Polom
Píšť
Velká Polom
Darkovice
Velká Polom
Hrabová

Hosté
D.Lhota
Velká Polom
Klimkovice
Hať
Velká Polom
Slovan
Velká Polom
Vřesina
Velká Polom
Šilheřovice
Velká Polom
Kozmice
Velká Polom

Městská soutěž dorostu – podzim 2008
Datum Den
31.8.
Ne
6.9.
So
13.9.
So
21.9.
Ne
27.9.
So
1.10.
St
4.10.
So
11.10. So
18.10.
25.10. So
1.11.
So

Hodina
14:15
14:00
13:30
16:00
13:30
16:00
13:15
12:30
12:00
11:30

Domácí
Michálkovice
Velká Polom
Velká Polom
Radvanice
Velká Polom
VD Start
Hrušov
Velká Polom
VOLNO
Velká Polom
Velká Polom

Hosté
Velká Polom
St.Bělá B
Hlubina
Velká Polom
DPMO
Velká Polom
Velká Polom
Hrabůvka
VOLNO
Lokomotiva
Šenov

Informace z naší farnosti
V neděli 15. 6. 200 8 jsme se po mši svaté konané v 18 hod. vydali na
pěknou večerní procházku po nově vybudované cyklostezce. Naším cílem
byl opravený kříž na kopci „Lázňa“.

V letošním roce byl na náklady obce zrestaurován, byla kolem něj vybudována
ochranná zídka, aby nedošlo k jeho poškození zemědělskými stroji a kolem něj byly vysázeny okrasné keře. Manželé Kašní darovali
sošku Panny Marie, která byla umístěna na
kříž na místo původní poškozené. Ten večer
jsme se u kříže sešli, protože mělo dojít k
jeho posvěcení. A protože P. Petr Eliáš byl
v té době v nemocnici, ujal se svěcení kříže
P. Petr Šustáček z Kozmic. Kříž na přání farnosti zasvětil Panně Marii a svěřil tímto celou
farnost ležící v údolí pod ním pod její ochranu.
Bylo milé, že se tato hezká akce za slunečného počasí stala symbolickým ukončením
oslav 720. výročí naší obce.

Tento kříž byl věnován r. 18 98 farářem
Karlem Klimkovským
na památku padesátiletého jubilea jeho Veličenstva Císaře a Krále
Františka Josefa.

Počínaje dnem 1. července 2008 biskupským dekretem ukončil svoji činnost administrátor naší farnosti P. Petr Eliáš. Působil zde od listopadu 1997. Děkujeme mu za duchovní život ve farnosti, za znovuzavedení výuky náboženství, správu a údržbu majetku a
především za všechno dobré, co pro nás během svého působení ve farnosti vykonal.
Přejeme mu brzké uzdravení a hodně úspěchů v novém působišti.
Novým administrátorem byl jmenován P. Mariusz Banaszczyk. Přejeme otci Mariuszovi,
aby se mu v naší farnosti líbilo a cítil se tu mezi námi jako doma. Pro potřeby občanů uvádíme
Zdeněk Hahn
na něj kontakty: mob. tel. 739 002 769, e-mail: rkf.velkapolom@doo.cz.

Z LATÝ

DÁRCE

J IRKA CHODIL

Český červený kříž udělil zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve i občanu Velké Polomi – panu
Jiřímu Chodilovi, Zelená 385. Blahopřejeme a děkujeme za všechny,
kterým tento čin přispěl k uzdravení nebo dokonce záchraně života.
Přejeme Jiřímu Chodilovi hodně zdraví do dalších let.
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Loučení bylo
na Baště
Přestože byla sobota 30. srpna nejchladnějším dnem
v týdnu, večer u Rybářské bašty pod názvem „Loučení
s létem“ měl plno návštěvníků. Na mýtince, která posloužila
jako taneční parket, byl travními nůžkami vystříhán název kapely. Kdo si dal práci a prošel se asi 20 m, hravě odvodil z písmenek – KONTRAST. Tanečníci se oddávali rytmu
hardrocku. Na toho, kdo se plně věnoval tanci v přesném
rytmu, zima skutečně nemohla. Linula se tu vůně opékaného masa a párků, tanečníci se občerstvovali u stánku alko
i nealkoholickými nápoji. Ozýval se smích a hovory náhodně
se potkávajících.. S letošním létem jsme se důstojně i vesele
rozloučili, takže nashledanou opět a rok.
TEXT A FOTO: Pavlína Mučková

MOŠTOVÁNÍ
Sdělujeme zájemcům o moštování ovoce,
že od čtvrtka 11. 9. 2008 zahajujeme sezónu.

pořádá burzu dětského podzimního
a zimního oblečení.

Moštování bude zahájeno ve čtvrtek 11. 9.2008
a moštovat se bude opět v naší moštárně v Domě zahrádkářů.

Místo konání: Kulturní středisko Velká Polom

Moštovací dny jsou úterky a čtvrtky
10 – 12 hod. a 14 – 18 hod.

Burza se koná ve dnech:

Změna doby vyhrazena podle množství ovoce.
Moštování lze domluvit i v jiný den na čísle 606 455 107
Další informace jsou vyvěšeny ve skříňce na Domě zahrádkářů.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zpracujte si Vaše jabka u nás na kvalitní mošt
za nízkou cenu a bez čekání !!!
Zahrádkáři Velká Polom
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Mateřská škola ve Velké Polomi

6. října 2008
14.00-16.00 hod. – výkup oblečení
7. října 2008
14.00-16.00 hod. – prodej oblečení
7. října 2008
16.00-16.30 hod. – výdej neprodaného zboží

