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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
blíží se konec letošního roku, a jak
už se stalo pěkným zvykem, rádi bychom
vás prostřednictvím obecního zpravodaje
informovali o dění v obci.
Jak jistě víte, v letošních komunálních
volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat
minulému zastupitelstvu za jeho práci pro
obec a nově zvoleným zastupitelům přeji,
aby jim při vykonávání této zodpovědné
a náročné funkce přálo zdraví, aby měli
hodně píle, zodpovědnosti, trpělivosti a štěstí.
Prioritou minulého i stávajícího vedení
obce je realizace projektu odkanalizování
obce. Práce na kanalizaci pokračují,
informace týkající se domovních přípojek
najdete na dalších stránkách zpravodaje.
V souvislosti s takto velkým projektem budou
v nadcházejícím období rozkopané silnice,
omezené vjezdy k nemovitostem, na ulicích
budete potkávat těžkou techniku. Chtěla
bych vám všem poděkovat za trpělivost,
kterou budeme všichni potřebovat
a bez které se neobejdeme. Budeme se
snažit dávat vám co nejvíce informací
o aktuálním dění v obci. Kromě webových
stránek můžete informace najít na našem
facebookovém profilu. Pokud ještě nejste
zaregistrovaní k odběru hlášení místního
rozhlasu formou SMS nebo emailu, je stále
možné tak učinit na obecním úřadě u Lucie
Divišové.
V době, kdy vychází toto číslo
Bumerangu, je zastupitelstvu obce předložen
rozpočet na příští rok. Věřím, že bude
schválen a v nadcházejícím roce tak
budeme moct kromě pokračování projektu
kanalizace zrealizovat i další zajímavé
akce.

foto Luděk Onderka

Jedná se například
o přírodní zahradu u základní
a mateřské školy, výměnu
kotlů v ZŠ a MŠ, úpravu
interiéru restaurace Gól
nebo zpracování koncepce na
celkové využití areálu kolem
Sokolovny.
Stejně jako v minulých
letech bude i pro příští roky samozřejmostí podpora činnosti
spolků a všech kulturních,
sportovních i společenských
akcí. S organizací akcí pod
hlavičkou obce bude pomáhat zejména kulturní komise
v čele s Jiřím Kadulou
mladším. Oceníme, pokud
se do těchto akcí zapojíte
i vy občané a podpoříte je
alespoň svou účastí.

Vážení občané, letošní
rok se chýlí ke svému konci.
Přeji vám všem pokojné
vánoční svátky a do příštího
roku zdraví, radost a pohodu.
Přeji vám chuť do života
a chuť udělat něco pro sebe
i pro druhé. Vaše nápady
a aktivity vždy vítám
nejen já, ale také všichni
zastupitelé. Dveře obecního
úřadu jsou pro vás otevřeny,
ať už přicházíte s čímkoli
– nápadem, dotazem či
kritikou. To vše nás posunuje
dopředu.
Kateřina Honajzrová,
starostka obce
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Kateřina Honajzrová
starostka

Spousta lidí se mne ptá,
co mě táhne k tomu podílet se
na komunální politice. Často
odpovídám, že je to možnost
zapojit se do dění v obci, být aktivní,
realizovat pro občany zajímavé
projekty. Ostatně aktivně se do
života v obci zapojuji už 18 let,
od této doby jsem členkou Sboru
dobrovolných hasičů. Měla jsem
možnost podílet se na organizaci
plesů, letních karnevalů, vinobraní
a dalších akcí, které všichni znáte.

Tomáš Langer
místostarosta

Jistě mnozí z vás zaznamenali změny, které nastaly
v souvislosti se začátkem nového
čtyřletého volebního období. Na
základě vaší důvěry a hlasů došlo ke změně ve vedení obce.
Proto dovolte, abych se vám
v krátkosti představil.
Jmenuji se Tomáš Langer,
do funkce místostarosty jsem
byl navržen členy nezávislého
sdružení Společně pro Velkou
Polom. Do sdružení jsem vstoupil
stejně jako ostatní členové
s určitým cílem. Osobně bych se
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Do komunální politiky jsem se
zapojila v roce 2010, kdy jsem se
stala členkou zastupitelstva obce.
Ve volebním období 2014–2018
jsem pracovala také v radě obce.
Celou svou profesní dráhu
jsem se prozatím pohybovala
v oblasti projektů financovaných
z evropských a národních fondů.
Nejprve to bylo v neziskových
organizacích, od roku 2012 na
Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava. Zde jsem kromě
práce projektového a finančního
manažera postupně pracovala
jako
vedoucí
projektového
oddělení univerzity a následně
jako ředitelka Centra podpory
inovací. Spoustu nabytých znalostí
a zkušeností mohu uplatnit i v práci
pro obec.
V obci žiji od narození,
s manželem, mimo jiné velitelem
Jednotky sboru dobrovolných
hasičů, máme dvě dcery. Mým
největším koníčkem jsou koně,
rád podílel na rozvoji sportovních
a volnočasových aktivit v naší
obci.
Žiji zde společně se svou
rodinou od října 2007, kdy jsme se
po roční rekonstrukci nastěhovali
do staršího rodinného domu.
Prakticky od začátku našeho života
v obci jsem se díky sousedům
a postupně dnes i dalším
kamarádům začlenil do kulturního
a sportovního dění. Rekreačně
hraji fotbal, nohejbal, stolní tenis
a volejbal. Příležitostně se
účastním turnajů, reprezentoval
jsem obec ve vesnické olympiádě
v nohejbale a také ve volejbale.
Pro naše fotbalisty jsem pravidelně
poslední tři roky udržoval fotbalové
hřiště.
Jsem vyučen v oboru
elektromechanik pro důlní stroje
a zařízení. Moje pracovní kariéra
trvala dlouhých 27 let, a to
v ostravsko-karvinských dolech.
Od roku 1987 jsem tři roky
pracoval jako důlní elektrikář,
následujících 24 let pak přímo

můžete mne na nich potkat na
projížďkách v okolí obce. Kromě
toho se ráda podílím na přípravě
akcí s našimi hasiči, ráda se
starám o zahrádku, relaxuji při
čtení knížek, v létě při jízdě na
kole a v zimě na lyžích.
Vím, že práce, kterou
máme před sebou, je náročná
a zodpovědná. Ráda bych
znala názory vás občanů na
to, jak si představujete další
směřování obce, co vás trápí
nebo naopak těší. K tomu bych
ráda využila neformální setkání
s občany. V novém roce bude
termín tohoto setkání zveřejněn
obvyklými komunikačními kanály.

Nové
volební
období
v rubání. Z této doby jsem byl
sedm roků směnovým předákem
a dva roky hlavním předákem.
Pod mým vedením pracoval
kolektiv v počtu 130 pracovníků.
Od roku 1995 do roku 2014 jsem
byl rovněž členem Báňského
záchranného sboru a aktivně jsem
se účastnil mnoha záchranářských
zásahů. Zaměstnavatel se mnou
ukončil pracovní poměr na
základě vyřazení pro nemoc
z povolání. Od ledna 2015 do
mého zvolení místostarostou jsem
byl zaměstnán v Lihovaru Velká
Polom.
Rád bych poděkoval všem
spoluobčanům, kteří svým hlasem
projevili důvěru v nové, pro některé
z vás nepoznané, osoby. Za
sebe mohu uvést, že se svěřené
funkce zhostím se ctí, odhodláním
a vírou, že úspěšně navážu na práci
předchozího vedení a dál se budu
podílet na rozvíjení, zvelebování
a běžném chodu naší obce.
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Seznamte se také s novými členy rady
Změn se dočkala také Rada obce Velká Polom.
Novými radními jsou členové sdružení nezávislých kandidátů
Společně pro Velkou Polom.

Pavlína Mučková
radní

Děkuji vám za hlasy,
které jste mi dali ve volbách do
zastupitelstva naší obce. Vážím
si vaší důvěry a budu se snažit
pracovat pro vás a naši obec se
stejným úsilím jako v uplynulých
20 letech. Mnoho z vás mě

Jiří Kula
radní

Motto: „Nikdy není pozdě.“
Narozen v roce 1972.
Posledních 10 let žije ve Velké
Polomi se svojí manželkou, dvěma
syny a kocourem Normanem.
Lidé jej znají hlavně díky jeho
sportovním aktivitám, ať už to byl
nohejbal, volejbal či nyní tradiční
páteční fotbal nebo oblíbený
badminton. Volný čas rád tráví
zejména se svou rodinou, četbou,
v létě jízdou na kole či in-linech,
v zimě na lyžích. Pracovně

zná, mnoho z vás i osobně,
z mého působení na obecním
úřadě, nejdříve v pozici úředníka
a v posledních osmi letech ve
funkci tajemnice. Spolu se svými
kolegy jsem se velkou měrou
podílela na fungování obce
a obecního úřadu a také na všech
projektech, které byly v naší obci
realizovány. V současné době
pracuji opět ve veřejné správě, a to
v pozici vedoucí odboru vnitřních
věcí Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz.
Můžete mě také znát
z divadelních prken, členkou
Velkopolomských hvězd jsem už
14 let. Ráda pracuji s lidmi a pro
lidi, proto jsem se vrátila do naší
obce, tentokrát jako členka rady.
procestoval destinace od Latinské
Ameriky až po Asii a možná
i proto mu poznávání jiných kultur
a tamních zvyklostí zůstalo jako
koníček.
Po absolvování VŠB-TU
v Ostravě na Fakultě elektrotechniky
a informatiky prošel mnoha
pracovními pozicemi. Nejzajímavější,
které ho formovaly, byly hlavní
inženýr
realizačních
projektů
v oblasti automatizace velkých
průmyslových podniků v zemích
po téměř celém světě. Získané
zkušenosti využíval v oblasti
prodeje
projektů,
produktů
a servisu řídicích systémů.
V současné době jej naplňuje
budovat, rozvíjet a vést globální
tým obchodně technické podpory
průmyslové automatizace, např.
pro velká datová centra nebo
farmacii a průmyslovou chemii.
Díky své profesi je zvyklý
nést odpovědnost a rozhodovat,
naučil se trpělivosti a schopnosti
naslouchat jiným, vidí věci

v souvislostech. Věří, že získané
zkušenosti z dosavadní praxe
uplatní v práci pro samosprávu
obce.
Ve
své
nové
roli
v zastupitelstvu a radě obce
chce kromě standardní náplně,
kterou je spoluzodpovědnost za
její efektivní správu, přispět ke
zlepšování společného soužití
občanů napříč Velkou Polomí. Tu
vidí jako moderní obec, která si na
druhé straně zachovává typické
místní a regionální tradice. Za
prioritu považuje dostavbu obecní
kanalizace (projekt řešení odvodu
a čištění odpadních vod v obci),
podporu rozvíjení občanských
aktivit. V neposlední řadě podporu
takových rozhodnutí pro územní
plánování, která povedou k větší
občanské
vybavenosti
obce.
Plánovaný rozvoj Velké Polomi
musí být v souladu s odpovídající
infrastrukturou a dostatkem možností
uskutečnit své potřeby – vzdělávat
se, relaxovat, odpočívat, popř.
využívat místní pracovní příležitosti.
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Radovan Kusyn
radní

Motto: „Není hanba upadnout,
hanba je zůstat ležet.“
Dovolte mi, abych se vám
v krátkosti představil. Jmenuji
se Radovan Kusyn, je mi 45 let
a jsem rodákem z Velké Polomi.
Mé vzdělání je středoškolské
technického
směru.
Pracuji
v energetice na pozici směnového
vedoucího. Jsem ženatý a mám

Zastupitelé obce
Ludmila Bubeníková
Zuzana Coufalová
Emil Chudoba
Radim Jureček
Jiří Kadula
Radim Kozelský
Marie Kubešová
Tomáš Martiník
Pavel Šrom
Lumír Vašek

Komise a výbory
Na
základě
výsledků
říjnových komunálních voleb
došlo ke změnám ve vedení
naší obce, ale také například ve
složení výborů zastupitelstva
a komisí rady obce.
Nově byly zřízeny dvě
komise, které budou působit
v oblasti sportu a mládeže
a také pro konání obřadů vítání
občánků a svateb. Zde vám
přinášíme přehled jejich členů.
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dospělého syna. Mezi mé zájmy
patří rocková hudba, jsem
kapelníkem místní rockové kapely
Kraken. Dále mi dělají radost mí
tři čtyřnozí bieglí kamarádi, se
kterými trávím volný čas v přírodě.
Do voleb za sdružení
Společně pro Velkou Polom jsem
vstupoval s cílem a přesvědčením
nabídnout a zúročit své myšlenky
a nápady na to, co v naší obci
vylepšit či změnit ku prospěchu
všech spoluobčanů. Ti, kteří mě
znají, ví, že nepatřím mezi ty, kteří
budou stát v koutě a mlčky sledovat
dění kolem. Umím říct, co si myslím
a nebojím se komunikovat s lidmi.
Ve volebním programu jsem si dal za
jeden z cílů zasadit se o co nejhladší
průběh výstavby kanalizace v naší
obci. Musím konstatovat, že tento
úkol je opravdu obtížný. Stojí proti
nám silný protivník, ale již teď vím,
že se dá i s takovýmto soupeřem

Komise pro děti
a mládež
Josef Bartoš st.
Jaromír Malík
Jakub Sztefek
Josef Bartoš ml.
Peter Chalachan
Radim Ujfaluši
Aleš Pončík
Vítězslav Rychlý
Ivan Otisk
Rostislav Vaněk
Kamil Drozdek
Viktorie Vaňková
Lukáš Měch
Jana Ploháková
Komise pro obřady
a slavnosti
Alexandra Divišová
Šárka Neuwirthová
Tereza Mučková
Andrea Kusynová
Gabriela Hablawetzová

hrát dobrá partie a věřím, že tento
souboj bude vítězný.
Mnoho z vás si určitě
řekne, jak dlouho vydrží novému
vedení radnice elán a nasazení.
Odpověď je jednoduchá, každý byť
i dílčí či malý úspěch vám dodává
novou energii k dalšímu kroku.
Jsem přesvědčen, že vedení
radnice včetně zaměstnanců obce
bude pracovat jako kompaktní
tým a výsledky se dostaví ke
spokojenosti nás všech.
V tomto krátkém článku
bych chtěl poděkovat i bývalému
vedení obce v čele s Ludmilou
Bubeníkovou za velmi úspěšnou
a obětavou práci pro naši obec.
Za svoji osobu musím vysmeknout
hlubokou poklonu.
Závěrem
chci
popřát
pěkné a pohodové prožití svátků
vánočních. Všem přeji mnoho
pohody a pevného zdraví.

Kulturní komise
Jiří Kadula
Jakub Dostál
Daniel Kozeský ml.
Jiří Vrbka
Renáta Ličková
Finanční výbor
Radim Kozelský, předseda
Kateřina Dostálová
Zuzana Coufalová
Jiří Kadula
Věra Fialová
Kontrolní výbor
Lumír Vašek, předseda
Vojtěch Gubani
Luděk Nytra
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Tradiční akce pro
občany
Vedle svatebních obřadů,
myslí naše obec také na nové
občánky a na seniory. Pro obě
uvedené skupiny pořádá každý
rok setkání s krátkým programem
a dárky.
Několikrát v roce pořádáme
vítání občánků, na němž s kulturním
programem tradičně vystupují
děti z mateřské školy. Je hezké
sledovat úsměvy na tvářích a radost,
kterou nad novým človíčkem
vyzařují všichni přítomní. Letos
jsme se s miminky, jejich rodiči
a dalšími příbuznými setkali
třikrát. I v následujícím roce
budeme v akci pokračovat a proto
prosíme zájemce o účast na vítání
občánků, aby se registrovali na
obecním úřadu.
Po vydařeném loňském
setkání jubilantů jsme tuto akci
v sokolovně opět uskutečnili.

Rozsvícení
stromečku přineslo
do obce Vánoce

Vánoční atmosféra dorazila
už i do naší obce. V neděli 2. prosince
jsme společně na návsi rozsvítili
vánoční strom. I přes nepříznivé
počasí, ledový vítr, který postupně
doplnil déšť, se na akci přišla
podívat velká spousta lidí.

Jubilantům zazpíval pěvecký sbor
Paprsek, shlédli také hudebně
zábavný pořad „Devatero řemesel,
desátá láska“ a od vedení obce
dostali drobný dárek. Rovněž
v tomto chceme pokračovat
a těšíme se na spoluobčany, kteří
oslaví 70, 75, 80, 85 a 90 let.
Občany, kteří oslaví 91 let a více,
rádi navštívíme osobně.
Lucie Divišová,
referentka obecního úřadu

Letošní setkání s jubilanty
se uskutečnilo v sobotu 1. prosince

Vše začalo chvíli před 17. hodinou
vystoupením dětí z mateřské
školy, následovány byly pěveckým
sborem Paprsek ze základní
školy. Koledy a vánoční písničky
slyšeli jen ti, kteří si stoupli blízko
stanu, kde se vystoupení konala.
Ostatním sebral zážitek vítr, takže
bohužel mnoho neslyšeli. Vánoční
stromeček se ale po odpočítání
všech přítomných podařilo rozsvítit
hned napoprvé! Večer doplnilo
ještě
vystoupení
cimbálové
muziky GIZDI, vánoční punč,
svařené víno, pivo z minipivovaru,
medovina, myslivecké speciality,
palačinky a mnoho dalšího.
„Rozsvícení vánočního stromečku
bylo první velkou akcí pro celou
obec v novém volebním období.
Jsme rádi, že se povedla a že se
přišla podívat spousta občanů.
Věříme, že stejně přátelské
a krásné budou i další společné
akce,“ uzavřela starostka Katka
Honajzrová.

Vznik
Československa
v naší obci
Na konci října jsme si
připomněli 100 let od vzniku
Československé republiky. Co
ale rok 1918 znamenal pro
Velkou Polom?
V prvé řadě bilancování.
Do Velké války narukovalo
174 občanů, z nich padlo či
zůstalo nezvěstných 32. Čtyři
občané se domů vrátili jako
těžcí invalidé, raněno pak bylo
27 a zajato 12 mužů. Odboje
se v legiích účastnilo osm
velkopolomských mužů.
V dobových materiálech si
k 28. říjnu 1918 můžeme přečíst: „Náš národ se stal svobodným národem a šťastni jeho
budovatelé, kteří se dočkali
této šťastné chvíle. Jak slavní
jsou naši heroičtí osvoboditelé
s T. G. Masarykem v čele!
Mužové, kteří položili za svobodu naší vlasti život, budou
zapsáni věčným písmemv srdcích Čechoslováků.“
Prvním starostou se
stal Josef Demel, v obecním
výboru působilo ještě dalších
12 občanů. V prosinci vznikla
také hospodářská rada, která
dohlížela na řádné zásobování obyvatelstva potravinami
a dalšími důležitými věcmi.
Závěrečný účet hospodaření
obce vykazoval příjmy ve
výši 14 583 korun a výdaje
za celkem 15 118 korun.
Hospodaření roku 1918 tedy
vykazovalo schodek ve výši
535 korun.
Závěr roku 1918 přinesl
ještě dvě konstatování. Prvním
z nich je, že ředitelství pošt
a telegrafů uznalo potřebu
zřídit ve Velké Polomi telefonní
stanici. Druhé pak, že úroda
byla nad očekávání dobrá.
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Informace k výstavbě splaškové kanalizace v obci
Výstavba
kanalizačního
řadu ve Velké Polomi probíhá
od května letošního roku. Firma
Geosan – zhotovitel celé stavby –
provádí výkopové práce a pokládku
kanalizace na několika místech
v obci současně. O termínu,
kdy budou prováděny výkopové
práce před vaším domem, budete
informování v předstihu technikem
zhotovitele.
Součástí výstavby kanalizace bude také realizace
čistírny odpadních vod. Ta bude

umístěna v lokalitě Mlýnek,
počátek výstavby se očekává
v prvním čtvrtletí příštího roku.

Veřejná část kanalizační
přípojky, případně
šachtice (buduje obec
Velká Polom)

přípojky pro vaši nemovitost si
upřesníte společně s příslušným
technikem, který vás osobně navštíví. Za těmi z vás, kteří si podali žádost na obecním úřadě, přijde
zástupce projekční kanceláře PPS
Kania. Ostatní navštíví technik stavební firmy Geosan. V obou případech podepíšete „kartu kanalizační
přípojky“. Tímto udělíte souhlas
s technickým řešením a umístěním
veřejné části kanalizační přípojky
pro vaši nemovitost.
Před samotnou realizací
domovní části kanalizační přípojky, tj. potrubí z vašeho domu do
šachtice, je nutné získat územní
souhlas pro splaškovou kanalizační přípojku.

Ve většině případů bude
kanalizační přípojka umístěna
před vaším pozemkem či plotem, při výjimečné situaci přímo
na vašem pozemku. Do této pak
budete napojovat domovní kanalizační přípojku (odpadní potrubí
z domu). Napojit se budete moct
až po dokončení celé kanalizace
a spuštění ČOV do provozu. Předpokládáme, že se tak stane ve
druhé polovině roku 2020.
Vlastní umístění kanalizační
Při vyřizování územního
souhlasu a dalších náležitostí
mohou nastat tyto varianty:
a) Ti z vás, kteří si podali
na obecním úřadě žádost o zpracování domovní přípojky, jsou
bez starosti. Vše potřebné vyřídí
zástupce projekční kanceláře PPS
Kania. Včas budete kontaktováni
zástupcem této kanceláře.
b) Další možností je, že
máte zařízenou vlastní projekční
firmu, se kterou jste se domluvili
na zařízení všech potřebných
náležitostí.
c) Poslední variantou je,
že si vše vyřídíte sami. Potřebné

informace o tom, jak postupovat,
získáte na stavebním úřadu
u Renaty Chmelové.
Vzhledem k tomu, že délka
platnosti územního souhlasu je dva
roky, doporučujeme jej vyřizovat až
ve druhé polovině roku 2019.
V případě, že budete
mít další otázky k problematice
kanalizace, navštivte obecní úřad,
rádi vám poradíme.
Kontaktovat můžete také
radního Radovana Kusyna,
a to buď na telefonním čísle
774 808 432 nebo prostřednicvím
e-mailu na adrese
kanalizace@velkapolom.cz.

Další důležité informace
1. Každá nemovitost smí
mít pouze jednu domovní přípojku.
2. Trasu domovní přípojky
je vhodné volit přímou, co
nejkratší a v jednotném sklonu.
Je-li domovní přípojka dlouhá,
zalomená nebo v malém sklonu,
je nutné zřídit čistící šachty nebo
alespoň vložit čistící kus.
3. Náklady na realizaci
a napojení domovní kanalizační
přípojky
na
veřejnou
část
kanalizace (tj. do šachtice) hradí
vlastník, jemuž je umožněno
napojení.
4. Sklon domovní přípojky
DN 150 mm musí být minimálně
2%. Menší sklon může způsobit
ucpání potrubí usazeninami.
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Svoz odpadů v roce 2019
Níže v přehledných kalendářích najdete rozpis svozu jednotlivých odpadů
v novém roce. V letošním vánočním období bude svoz prováděn v běžném režimu.

Kalendář vývozu popelnic

Vývoz popelnic
na BIO odpad

Vývoz týdenních,
čtrnáctidenních
a měsíčních popelnic
- pravá strana od ul.
Opavská

Vývoz týdenních
a čtrnáctidenních
popelnic
- levá strana od ul.
Opavská

Vývoz týdenních
a čtrnáctidenních
popelnic
- pravá strana od ul.
Opavská

Pronájem restaurace Gól
Obec
Velká
Polom zveřejnila záměr pronajmout nebytové prostory
sloužící k podnikání v budově
Sokolovny, konkrétně se jedná o restauraci Gól. Součástí
zveřejněného záměru je
také výběrové řízení na nájemce restauračního zařízení

s příslušenstvím. Obálku
s nabídkou a požadovanými
doklady doručte nejpozději
do 7. ledna 2019 do 17 hodin
na Obecní úřad Velká Polom.
Více informací naleznete na
webových stránkách obce
www.velkapolom.cz.
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Rocková
Velká Polom
V sobotu 20. října se v sále
Sokolovny uskutečnil už 5. ročník
rockové Velké Polomi. Tato akce
si za dobu svého konání našla
mnoho příznivců. Co ale bylo
v letošním roce překvapující?
Nebyl to jen počet účastníků, těch
bylo skoro na dvě stovky, ale hlavně
zájem mladých lidí a účastníků
z okolních vesnic.
Akci rozjela kapela „CWOK
BAND“, která svým hudebním
žánrem, dá se říct, nezapadá do set
listu rockové akce. Pánové zahráli
na výbornou, připravili si krásně
zapadající repertoár a hlavně na
nich bylo vidět, jak si hraní užívají.
Další v pořadí zahrála kapela
z Budišovic s názvem Brian rock.
Matadoři, kteří hrají více než 25 let
a kteří, jako vždy, nezklamali.
Kraken se objevil na
scéně ve 22 hodin a myslím si,
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že vystoupení patřilo k nejlepším
v historii kapely. Z mé strany
kapelníka to může být subjektivní
tvrzení a posoudit to musí ti, kteří
stáli v davu pod podiem a ne na
něm. Poslední zahrála kapela
„The Fly“ pod vedením výborného

malému synkovi a rodičům hodně
pevných nervů při výchově.
Zvláštní poděkování patří zvukaři
Tondovi Bergrovi, který dorazil
až z Pustějova. Přivezl naprosto
profesionální aparaturu a bylo
to znát. Poděkovat chceme

kytaristy Honzy Trojáka. Svým
drivem a energií udržela plný sál
až do pozdních nočních hodin.
Další novinkou je přírůstek
do rodiny našeho mistra zpěvu
Štěpána Brumka. Týden po
vydařené akci se mu narodil syn
Deniel. Přejeme mnoho zdraví

také lidem, kteří akci chystají
a podílejí se na jejím hladkém
průběhu. Budu konkrétní – Tomáši
Znášikovi, Petru Cozlovi a dalším.
Se všemi příznivci se budeme těšit
na 6. ročník v listopadu 2019.
Za pořadatele Radovan Kusyn

Ocenění Skokan roku v soutěži
Ekologická škola Moravskoslezského kraje
Ve středu 24. října si převzala
naše škola na krajském úřadě

Ředitel základní školy Tomáš Olivka
při přebírání ocenění

ocenění Skokan roku v soutěži
Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Toto ocenění jsme
získali za výrazný pokrok v oblasti
nakládání s odpady a s tím spojenou osvětou.
Soutěž Ekologická škola
má podpořit, ocenit a zviditelnit
ekologické aktivity škol v regionu.

Do už 12. ročníku soutěže, kterou
vyhlašuje Moravskoslezský kraj,
se za minulý školní rok přihlásilo
51 škol.
Ocenění si velmi vážíme,
je to pro nás velká výzva do další
práce v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
(dále jen EVVO). Ráda bych tímto
také poděkovala členům Ekotýmu
za jejich práci, pedagogům
a všem žákům školy za aktivní
třídění odpadů ve škole. Nesmím
také zapomenout na vedení školy,
kterému děkuji za podporu aktivit
v oblasti EVVO. Velmi mě potěšilo,
že se objevili první zájemci
z řad rodičů, kteří chtějí s našim
Ekotýmem spolupracovat.
Za ZŠ Velká Polom koordinátorka
EVVO Lenka Martinková

“

Všichni na jednom jevišti velikého
světa stojíme, a cokoliv se tu koná,
všech se týče.”
J. A. Komenský
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Den otevřených
dveří a letošní
sezóna jezdeckého
klubu
V letošní sezóně jsme
zvládli
30
různých
závodů
a dohromady nás reprezentovalo
14 jezdců. Začali jsme již v březnu
a v poslední soutěži jsme startovali
koncem září. Mezi důležitější
patří mimo mistrovské soutěže
také seriál Českého skokového
poháru, kterého jsme se zúčastnili
v Ostravě, Opavě, Olomouci

a ve Frenštátu pod Radhoštěm.
V průběhu sezóny jsme nasbírali
mnoho umístění nejen na těchto
závodech, ale také v Polsku.
Magdaléna
Roubičková

Uspávání broučků
aneb pojďte s námi
tiše do té hmyzí
říše
Jako každý rok, tak i letos
na děti a jejich rodiče čekalo
zábavné odpoledne pořádané
spolkem rodičů a personálem
MŠ Rákosníček. Tentokrát byla
akce inspirovaná životem několika
vybraných zástupců hmyzí říše.
Celé odpoledne děti provázela víla Lesněnka, která potřebovala
pomoc s přípravou svých lučních
kamarádů na příchod zimy. Děti
mohly prostřednictvím zábavných

byla letos opět nominována do
družstva Severní Moravy na juniorském Mistrovství ČR, stála zde
na startu jako obhájkyně loňského
titulu. I přesto že Magdaléna podala výborné výsledky v obou kolech,
je soutěž družstev o vyrovnanosti celého týmu. Lehká zaváhání
dalších členů tak odsunula medaile
k nedohlednu. Medailových stupňů
vítězů jsme však dosáhli na oblastním mistrovství juniorů v Nových
Zámcích, kde nás Magdaléna
opět reprezentovala. S klisnou
Otylkou se podílela na stříbrné medaili v kategorii družstev
a s koněm Mancretem vybojovala
zlato v kategorii jednotlivců. Mezi
další úspěšné členy klubu patří
Jakub Ludvík, který se v Olomouci
na oblastním mistrovství seniorů
zúčastnil soutěže družstev. Jakub
se svým týmem získal bronzovou
medaili. Za zmínku stojí také
2. místo ve 47. ročníku Bezručova
poháru, nebo 2. místo v Ceně Radegasta s klisnou Kyana.
Letošní rok byl pro nás
také ve znamení dokončení
rekonstrukce stáje, díky kterému
jsme mohli na podzim uspořádat
den otevřených dveří. Teplý
a prosluněný třináctý říjen přilákal

do „Mlýnku“ přes pět set diváků.
O úvod se postaraly děti na
ponících s ukázkou pony games
a parkuru. Následovalo křtění

soutěží a úkolů nahlédnout do
světa hmyzu a získat spoustu
netradičních zážitků a nových
poznatků. Vyzkoušely si, kolik práce dá včelám naplnit jednu plástev nektarem, jak těžkou
práci mají mravenci se stavbou
mraveniště či jak významnou roli
mají v přírodě lidmi často neoblíbení pavouci a že není potřeba se jich bát. Jejich pomoc
a snaha byla po zásluze oceněna
a děti si od každého hmyzího kamaráda odnesly malou odměnu.
Po splnění všech příprav na zimu
pomohli děti i jejich rodiče víle Lesněnce odvést hmyzí kamarády do
zimoviště. Na cestu jim svítili vlastnoručně vyrobenými lampičkami

a pomocí ukolébavky je uložili
k zimnímu spánku.
Velké poděkování patří
ochotným rodičům, kteří se společně
se zaměstnanci mateřinky podíleli
na přípravě tohoto odpoledne.

dvou letos narozených hříbat, poté
ukázka parkuru s velkými koňmi
a agility. Během celého odpoledne
měly děti o zábavu postaráno,
mohly se podívat do výběhu
s poníky, dokonce se na nich
i povozily, užily si na skákacím
hradu, trampolíně, nebo si nechaly
pomalovat obličej. Ve volně
přístupné stáji byl pro návštěvníky
připraven kovářský koutek, něco
málo z veteriny, historie usedlosti
a klubu, nechyběly úspěchy stáje
a výstavka zemědělské techniky.
Děkujeme obci a všem partnerům,
kteří nás podporují.
Za jezdecký klub
Magdalena Drobná

Helena Dvořáčková a Gabriela
Hablawetzová, MŠ Rákosníček
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Letošní rok byl pro
naše hasiče velmi
nabitý
Již od svého založení byli
hasiči velmi úzce spjati s životem
naší obce a i dnes se snaží aktivně
zapojit do společenského dění
pořádáním různých akcí.
Na začátku tohoto roku
jsme jako tradičně pořádali ples.
Znovu se ukázalo, jak jsme
stmelený kolektiv. Za těch mnoho
let, co plesy pořádáme, jsme
se v této oblasti stali odborníky
a příprava běží jako na drátku. Za
to bych chtěl členům SDH moc
poděkovat.
Léto jsme zahájili akcí
„Hoří, má panenko“. Letos netradičně spojenou se soutěží nazvanou
1. ročník Gulášfestu s degustací
a vyhlášením nejlepšího družstva.
Myslíme si, že se tato akce
vydařila a v pořádání Gulášfestu
bychom chtěli pokračovat, i když
možná jako se samostatnou akcí.
Večer pokračoval již tradičním
vystoupením
velkopolomských
kapel „Ahoj, babi” a „Krakeni”. Vše
zakončilo vystoupení DJ. Příští
rok tuto akci pojmeme v ještě
větším a slavnostnějším duchu.
Náš dobrovolný hasičský sbor
totiž slaví 130. výročí založení.
Začneme mší svatou, na kterou
snad bude navazovat i slavnostní
průvod obcí. Program teprve
chystáme a je to příprava prakticky
na celý rok od poslední akce.
Na konci prázdnin jsme
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jeli se zástupci obce navštívit
družební obec Dĺhá nad Oravou.
Naši kamarádi hasiči slavili 90.
výročí založení sboru. Na počest
této události pořádali soutěž, které
jsme se se ctí zúčastnili. A třeba
já, jako starosta, jsem si požární
útok vyzkoušel po 30 letech.
Víkend jsme zakončili prohlídkou
Oravského hradu a pan starosta
nás pozval do místního pivovaru

se počátkem října zúčastnilo na
250 lidí. V místní sokolovně jsme
postavili stánek, ve kterém jsme
nabízeli víno a burčák z jižní
Moravy. A k tomu hrála cimbálová
muzika z Háje ve Slezsku.
V letošním roce došlo
k výměně vedoucího mládeže Jana
Kordase. Chtěl bych poděkovat
Honzovi a Andrei Kordasovým za
dlouhodobou práci pro mládež.

na výborné pivo.
Při organizaci akcí pro
spoluobčany a povinnostech souvisejících se členstvím v SDH
nacházíme stále méně času na
sebe. Jádro sboru dobrovolných
hasičů tvoří manželské páry
s dětmi, proto se všichni jednou
ročně vypravíme na společný
víkend. Naši jednotku v této době
odhlašujeme z výjezdu. Letos jsme
na čtyři dny odjeli na Slovensko do
krásného prostředí Oravy.
Abychom zpestřili podzim
v obci, zavedli jsme před čtyřmi lety
tradici vinobraní. A toho letošního

Společný víkend na Oravě

Jsem rovněž rád, že se této práce
ujala Jana Ploháková a podle
výsledků letošního roku a ohlasů
dětí, to byla velice šťastná volba.
Všechny
tyto
akce
a zmiňovanou práci s mládeží
bychom nezvládli bez podpory
zastupitelů obce Velká Polom.
Na závěr bych vám všem
chtěl popřát požehnané svátky
a šťastný příští rok.
Zdeněk Hahn,
starosta SDH Velká Polom

Velkopolomští hasiči v družební obci Dĺhé nad Oravou
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Fotbalová sezóna
starších žáků
Právě ukončená fotbalová
sezóna se zapíše, hlavně díky
mládeži, zlatým písmem do její
historie. Postup dorostenců, pod
dlouholetým vedením Rostislava
Vaňka, do krajské soutěže
a následný technický postup žáků
z třetího místa, je toho důkazem.
Sám za sebe musím říct a uznat,
že hlavně postup dorostu je
ukázka systematické, kvalitní
a dlouhodobé práce.
V zimě jsem ukončil
trenérskou práci u mužů a začal
jsem se intensivně věnovat
mládeži. S trenéry V. Rychlým,
A. Pončíkem a I. Otiskem jsme
usoudili, že hráčský potenciál je
schopen konkurovat týmům na
krajské úrovni. Když si srovnáme
oddíly tří skupin v krajských
soutěžích žáků, tak jen Velká
Polom je obec s počtem obyvatel
nižším než tři tisíce a je schopna
hrát soutěž s městy, někdy
i okresními. Je to velká výzva,
a právě proto jsem svou energii
a čas obětoval této kategorii.
Každý trenér miluje výzvy. A to mi
v mužské kategorii chybělo.
O
tento
úspěch
se
zasloužili hlavně hráči, kteří přijali
jasnou myšlenku, kterou jsme po
velmi dobře odtrénované zimní
přípravě směřovali zcela jasně –
postup. Podařilo se nám strhnout
i rodiče, bez jejichž podpory by se
to nikdy nepodařilo.
Musím uznat, že jsme
měli štěstí na velmi silný ročník
kluků narozených v roce 2003.
R. Pončík, D. Čunta, D. Plohák,
M. Strnad, T. Znášik a J. Kupka
udělali pro postup maximum.
K těmto oporám se připojili kluci
z ročníku 2004. K. Borkovec (náš
klíčový hráč), V. Holba (špímachr)
a V. Kovář (gólový útočník). Velký
obdiv patří hráčům z ročníku
narození 2005 a 2006, kteří
v loňské sezoně patřili do kategorie

mladších žáků a v konkurenci
s o rok, respektive dva roky,
staršími protihráči nepropadli.
Právě naopak patřili k nejlepším!
Největší radost mám ale z toho, že
herní projev nebyl jen efektivní, ale
i efektní. Byli jsme tým s nejvyšším
počtem vstřelených gólů.
N. Šlachta a J. Žůrek na
pravé straně obrany a zálohy
jsou ukázkou veliké snahy
a práce. D. Mikolajek jako skvělý
levák s výbornou technikou bude
patřit i v letošní sezoně k pilířům
obrany. Nesmím zapomenout na
Š. Borkovce, který zaskočil a vždy
byl připraven. Nevyhnula se nám
ani zranění na klíčových postech,
hlavně na místě brankáře to bývá
fatální. Za naši oporu Dominika
Ploháka zaskočil Lukáš Florián,
hlavně zápas v Dolní Lhotě, kterou
jsme smetli 1:7, byl z jeho strany
výborný. Jak jsem už předem
psal tak do sezóny starších
žáků velmi výrazně zasáhli kluci
z ročníku narození 2006. P. Pončík,
M. Pochyla (nejlepší střelec
soutěže mladších žáků), D. Divín,
A. Rychlý, J. Kopřiva, J. Otisk
a P. Serafín v žádném případě
nepropadli. Během sezóny se
k nám připojili další hráči F. Štefko,
M. Záviský, M. Šteiner, D. Homola,
kteří jsou velký příslib pro další
rok.
Za celou sezónu a skvělou
spolupráci
musím
opravdu
poděkovat
Víťovi
Rychlému,
který jako hlavní trenér mladších
žáků stojí za velkým úspěchem
loňské sezóny (1. místo v okresním
přeboru mladších žáků).
Hráči hrají, trenéři trénují,
rodiče fandí, ale bez materiální
a finanční podpory se to dělat nedá.
Zázemí, které máme, je fantastické,
hřiště, na němž hrajeme, je
skvělé. Kuba Sztefek a Tomáš
Langer jsou ti praví a na svém
místě. Na materiál, který se musí
nakoupit, potřebujeme peníze,
získávání dotací je tedy jedním
z prostředků. Peter Chalachan je
kromě trenérských kvalit i skvělý

vyjednávač. Pravidelně ve svých
příspěvcích děkuji vedení naší
obce a předsedovi fotbalového
oddílu J. Sztefkovi a děkovat budu
dál, protože bez jejich podpory
a peněz by to nešlo.
V příští sezóně budeme
hrát krajskou soutěž starších
a mladších žáků skupiny A. Hrací
den domácích zápasů je neděle,
starší žáci od 9 hodin a mladší
žáci od 10.45 hodin.
Josef Bartoš st.,
trenér starších žáků
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vám popřát klidné a aktivní prožití
vánočních svátků jakož i šťastný
a úspěšný rok 2019. Všem
sportujícím pak přeji splnění
osobních i kolektivních cílů
a hlavně spokojenost s aktivním
přístupem k životu.
Velký dík patří odstoupivšímu vedení obce za
finanční dotace ke zlepšování
a udržování sportovišť v naší
obci jakož i podporu trenérů
a sportující mládeže. Novému
vedení
obce
přeji
elán
a rozhodnost k prosazování
záměrů vedoucích ke zlepšení
života i sportu v obci.
Za výbor TJ Velká Polom
Petr Zděblo

Všem členům oddílu
a příznivců tenisu přejeme
„krátkou“ zimu.
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Tenisté hodnotí
sezónu
Přestože letošní počasí
umožnilo prodloužení až do
14. listopadu, což je nejdéle
v historii klubu, už druhou
říjnovou sobotu ukončili tenisté
oficiálně sezónu tradičním
turnajem
MASTERS
ve
čtyřhrách. Není tak důležité,
kdo zvítězil – prosadilo se
dravé mládí, tedy T. Dyntar a J.
Zděblo –, ale spíše zhodnocení
uplynulé sezóny jak po stránce
sportovní, tak po stránce
rozvoje areálu.

Sportovní aktivity

Oddíl se neúčastní žádné
pravidelné soutěže, ale pořádá
řadu turnajů
• Turnaj žáků ostravských
škol (pořádá ZŠ na
bezplatně zapůjčených
kurtech)
• 40. ročník turnaje lyžařů
SKI TENNIS Senior
• 6. ročník turnaje lyžařů SKI
TENNIS Junior
• 26. ročník turnaje členů TO
a hostí ZKD Open
Na kurtech zahájily tréninky děti
(věk 5 až 8 let) spolku SPORTÍCI
pod vedením T. Němcové a kurt
č. 3 byl pronajímán žákům ZŠ
k tréninkům pod vedením
J. Skiby.

Rozvoj areálu
•
•

Členové oddílu odpracovali
na úpravě dvorců a areálu
396 brigádnických hodin
S využitím finanční
dotace obce jsme pomohli
odborné firmě vybudovat
drenáž a odvodnění ploch
kolem klubovny, vysušení
a nové izolace zadní stěny
tenisové klubovny
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Tenis ve Velké
Polomi: historie
a současnost
V naší obci se první krůčky
zájmu o tenis datují do roku 1960,
kdy několik mladých nadšenců
rozšířilo volejbalisty opuštěné
hřiště u staré základní školy na
„Katerajnu“. S dřevěnými pálkami
tam začali hrát tenis. K dalšímu
rozvoji došlo po dobudování
sokolovny v roce 1967. Někteří
všestranní sportovci (L. Čížek,
J. Salga, Z. Kadula, J. Furmánek,
L. Bartoš, A. Juchelka, V. Kozelský
a další) vlastnoručně upravili
volejbalový kurt pod sokolovnou,
koupili síť a začali s amatérskou
hrou už s regulérní tenisovou
výzbrojí.
Oficiální
začlenění
tenisu do struktury TJ Sokol v této
době naráželo na nepochopení
některých funkcionářů a tak
jeho další rozvoj spočíval hlavně
v nadšení výše uvedených členů.
Později byl kurt přemístěn za
benzinku a teprve v roce 1975 byl
upraven kurt na místě dnešního
kurtu č. 1, tentokrát už s pomocí
techniky JZD. Prostor kurtu byl
odvodněn, opatřen návozem
kamene a škváry z elektrárny
Třebovice s antukovou úpravou
povrchu. Tím byly položeny solidní
základy pro vznik organizované
formy tenisu v rámci TJ Sokol.
K tomu došlo v roce 1977,
kdy se do tenisových aktivit zapojili
noví přistěhovalci i přespolní
sportovci. Prvním předsedou nově
vzniklého tenisového oddílu se
stal J. Zděblo, který od J. Kodeše
převzal pohár „Rakety za Mír“
pro nově vzniklé tenisové oddíly.
Tenisté kurt oplotili a ve složení
J. Zděblo, P. Zděblo, I. Zděblo
a J. Dyntar začali hrát soutěž
neregistrovaných hráčů.
Jeden kurt však neumožňoval zapojení do soutěží
ČSTV a proto se tenisté s pomoci volejbalistů a techniky místního JZD pustili do výstavby dvou

dalších
dvorců
dokončených
v roce 1983. Tenisty posílily
zkušené ženy, doposud hájící barvy
Dolního Benešova, a družstvo
v základním složení J. Zděblová-Adamčíková, Z. Zděblová, J. Dyntar, P. Zděblo, I. Zděblo, T. Doležal,
J. Tománek a J. Němec hrálo
osm let soutěže družstev, přičemž
největšího úspěchu dosáhli tito
samouci postupem do Sdruženého
okresního přeboru.
V letech 1997 a 1998 byly
kurty nejvíce vytíženy, neboť zde
hrálo i družstvo žáků složené
z dětí členů. Oddíl se postupně
rozrostl na celkem 31 tenistů,
zvelebovali a rekonstruovali areál
do současné podoby. Pro ilustraci
uvádím časové a finanční náročnosti:
tenisté ročně průměrně odpracovali
540 brigádnických hodin (každý
rok se mění vrchní vrstvy antuky
a přepínají lajny, každý kurt
je nutno asi 15krát uválcovat,
srovnávat a denně kropit), takže
povinnost pro člena je v běžné
sezóně 15 hodin, při rekonstrukci
30 až 40 hodin.
Po zhruba 12 letech (kurt
č. 1 byl rekonstruován již 3krát)
je nutná celková rekonstrukce
dvorce v rozsahu minimálně
výměny drenáže, výměny 20 cm
škvárových podloží a celkové
vrstvy antuky. Protože cena
rekonstrukce jednoho dvorce
svépomocí dosahuje 40 až 50
tisíc korun, skládali se členové na
roční rozpočet 20 až 50 tisíc korun
(podle náročnosti úprav).
V posledních několika letech
na rekonstrukci areálu přispívá
obec v rámci programu rozvoje
a podpory spolkové činnosti, za
což patří vedení obce velký dík.
V současnosti se klub pod
vedením P. Zděbla věnuje jen
amatérské a rekreační činnosti,
přičemž dvorec č. 3 je pronajímán
pro potřeby tréninků dětí ZŠ pod
vedením J. Skiby, spolku Sportíci
i zájemcům z řad veřejnosti.
Petr Zděblo, předseda
Tenisového oddílu TJ V. Polom
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Přání a sny se plní
Před dvěma lety, v září
2016, jsme s mamkou seděly na
tribuně ve sportovní hale v Poreči
na Mistrovství světa v mažoret-

kovém sportu a nadšeně sledovaly
sólovou disciplínu seniorek se dvěma hůlkami. Tenkrát jsem zasněně
řekla: „Mami, strašně bych si přála
startovat někdy na mistrovství světa se sólem a být na bedně.“ A už
v roce 2017 jsem vybojovala stříbrnou medaili na mistrovství ČR
a získala titul vicemistr, následně
jsem byla v TOP 5 na mistrovství
Evropy a zároveň nejlepší Češka.
Letos v září jsem se nominovala, a tím dostala příležitost
startovat, na III. MWF WORLD
CHAMPIONSHIP, které se konalo v Kapském městě v Jihoa-

frické republice. Cesta za snem
byla dlouhá a náročná, probojovat
se mistrovstvím republiky, mistrovstvím Evropy až do Kapského
města. Byla to velká každodenní dřina, hodiny tréninků, pláče,
bolesti, naštvání, když se nedařilo, ale také radosti z úspěchů
a pochvaly trenérkou. Navíc to
obrovské nadšení, když se nám
podařilo zajistit dostatek financí
k uskutečnění jednoho velkého
snu.
Zmiňované
mistrovství
světa se konalo v září přímo
v Kapském městě ve velké Grand
West aréně. A my byly u toho!
Na soutěži startovalo přes tisíc
sportovců v různých disciplínách,
od sólových vystoupení, přes mini
formace až k velkým formacím.
Hrdě jsem reprezentovala
svůj oddíl TOM Krokodýl Ostrava, který patří mezi evropskou
i světovou špičku v tomto sportu. Také svou obec Velkou Polom
a Českou republiku v královské
disciplíně „sólo senior 2 baton“, tedy sólo se dvěma hůlkami. A 20. září se jedno velké
přání splnilo! Já, Natálie Sonnková, jsem v obrovské světové
konkurenci vybojovala stříbro
a titul vicemistryně světa 2018
v sólo 2 baton. Bylo to nádherné,
neuvěřitelné, plné emocí a dojetí, krásné a barevné jako Afrika
sama. Jely jsme za snem a ten
se uskutečnil, ovšem bez našich
sponzorů a podporovatelů by to

nešlo, všem jim patří obrovské
díky. Děkuji i Velké Polomi, která je
jedním z nich.
Musím
zdůraznit,
že
mažoretkový sport se dostal do
podvědomí veřejnosti jako jeden
z nejkrásnějších sportů. Už dávno to totiž není o pochodování
s dechovkou. Tanec, gymnastika,
balet, elegance, originalita, disciplína, obrovská pracovitost a velký
dril – to jsou mažoretky! Mažoretkový sport pro mě není pouze
koníčkem, je to láska na celý život.
Je to sport, který rozvíjí člověka po
všech stránkách. Naučí vás nikdy
nic nevzdávat!
Kdo by to řekl, že jedna
obyčejná holka z vesnice se stane
vicemistryní světa 2018.
Natálie Sonnková

Plesová sezóna 2019
Kalendář plesů
pátek

18. ledna 2019

Ples SRPŠ při ZŠ Velká Polom

sobota

26. ledna 2019

Farní ples

sobota

9. února 2019

sobota

16. února 2019

Country bál

pátek

22. února 2019

Ples TJ

Hasičský ples

neděle

3. března 2019

Dětský maškarní ples MŠ

sobota

9. března 2019

Obecní ples
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Vánoce ve farnosti
Velká Polom
Do tohoto tvrdého světa
vstupuje laskavé a křehké Dítě
Ježíš. Přichází osvobodit člověka
zapleteného do sítě nenávisti
a zotročeného mnohými roztržkami.
Boží Syn dává vyrašit naději, že
navzdory tolika obtížím vzejde
nakonec v lidských srdcích pokoj.
Narodí se nám dítě, bude nám
dán syn, na jehož rameni spočine
vláda a bude mu dáno jméno:
„Divuplný rádce, Božský bohatýr,
Otec věčnosti, Vládce pokoje.“
(Bible, Iz. 9,5-6)
Přichází i k tobě
O Vánocích se živý
a všemocný Bůh z lásky stává
zcela malým a slabým. Stvořitel
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se vydává svému stvoření, aby
mu dokázal: „Podívej se, nechci
ti způsobit nic zlého. Přicházím
k tobě s prázdnýma rukama
a budu v tobě růst jen tak rychle,
jak ty to dovolíš.“ Dítě Vánoc nám
říká: Já jsem Bůh, který se stal
člověkem. Nejsem schopen vám
učinit cokoliv zlého.

Je zde místo i pro tebe
Kristus přichází na svět
a čeká. Čeká na tebe. Za podobou
dítěte Ježíše je velké tajemství:
Bůh chce být i tobě docela blízko!
Nikdo tě k jesličkám nenutí. Ale
je zde místo i pro tebe. I zde
se můžeš ve svém srdci setkat
s Bohem. Naplnění a záchrana,
které zde v jeslích začínají, jsou
určeny i pro tebe.

Dveře tvého srdce
Bůh není někde daleko,
vzdálený. Není někde nahoře. On
je mezi námi a s námi. Přišel na
svět viditelně jako bezmocné dítě,
dýchal náš vzduch, nosil naše
oblečení, jedl naše jídla. Stal se
bratrem všech lidí a nyní klepe
i na dveře tvého srdce. Touží se
setkat i s tebou. Ani při všech těch
vánočních starostech a radostech,
při světle vánočních svíček
a dětských očí, bychom neměli na
něco zapomenout. O Vánocích
se po celém světě slaví narození
Ježíše Krista. Tehdy před dvěma
tisíci lety vstoupilo do lidských dějin
něco zcela zvláštního, vzácného,
jedinečného - jako výzva celému
lidstvu. I naše letošní Vánoce
by měly být něčím vzácným,
zvláštním, byť se v našem životě
opakují už kdoví po kolikáté.

Program farnosti
v prosinci a v době
vánočních svátků

Vánoční přání
Už ze slova Vánoce vychází
kouzlo, které si podmaňuje lidská
srdce. I lidé bez vyhraněné víry,
pro které betlémský příběh nemá
hlubší obsah, slaví vánoční svátky
a uvažují, kam by mohli vyslat
nějaký paprsek radosti. Jakoby,
navzdory chladné roční době,
o Vánocích procházel celou zemí
teplý proud lásky.

Vánoce jsou svátky lásky
a radosti. To je hvězda, za kterou se
lidé snaží jít. Ta hvězda nás vede
dál než k rozsvícenému stromečku
a bohatému stolu. Vede až k jeslím
s dítětem, které přináší pokoj.
Pokoj s Bohem, pokoj mezi lidmi,
pokoj se sebou samým v sobě
samém. A takový pokoj vám všem
o letošních svátcích i v novém
roce 2019 upřímně přeji.
P. Radek Drobisz, farář

V pátek 14. prosince
se uskutečnila Duchovní obnova farnosti Velká Polom. Vedl ji
P. Petr Šustáček, farář z Kozmic,
který před tím působil jako farář
v katedrále Božského Spasitele
v Ostravě. Program byl zahájen
v 17 hodin mší svatou v kostele
sv. Václava, od 18 hodin následovala přednáška s přestávkou na
občerstvení.
V pondělí 25. prosince
se můžete těšit na živý Betlém
„Hledání Ježíška ve Velké Polomi“,
sraz účastníků je v 15 hodin
u kostela sv. Václava ve Velké
Polomi.
Ve čtvrtek 27. prosince od
17 hodin se uskuteční Vánoční
koncert v kostele sv. Václava ve
Velké Polomi. Zazní Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby.
Účinkují: Lašský smíšený pěvecký
sbor Baška a Orchestr učitelů ZUŠ
Frýdek-Místek. Dirigent: Janina
Ptáková. Vstupné dobrovolné.
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Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích ve farnosti Velká Polom
Kostel

“Půlnoční”
24. prosince

Narození Páně
25. prosince

Sv. Štepán
26. prosince

Silvestr
31. prosince

Nový rok
1. ledna 2019

Velká Polom

21:00

10:00

10:00

16:00

10:00

Dolní Lhota

15:00
(pro rodiny s dětmi)

8:30

8:30

Horní Lhota

Poděkování
Poděkování patří
zastupitelstvu obce Velká Polom
v čele s bývalou starostkou Ludmilou Bubeníkovou za dary na
opravy. Bez těchto darů by se
nemohla uskutečnit generální oprava kaple Panny Marie
v Hájku a zdi u kostela sv. Václava v takovém rozsahu a tak kvalitně. Doufám, že i nadále zůstane
nové zastupitelstvo obce v čele
s novou starostkou Kateřinou

Záchranná stanice
v Bartošovicích
ročně pomáhá
tisícům zvířat
Záchranná stanice v Bartošovicích je nejstarším zařízením tohoto
druhu nejen v ČR, ale ve střední
Evropě vůbec. Také proto jsme si
28. října připomněli už 35 let
od jejího založení. Za dobu své
působnosti jsme do stanice přijali
přes 26 tisíc poraněných či jinak

handicapovaných volně žijících
živočichů. Více než polovinu
se daří vrátit zpět do přírody.

8:30

7:00

Honajzrovou nakloněno opravám
kulturních památek v naší obci.
Je to dědictví našich otců,
o které je třeba neustále pečovat
a zvelebovat je. Chtěl bych také za
dary na opravu poděkovat všem
farníkům a skautům. A nemohu zapomenout ani na brigády
v kostele a v okolí fary, při nichž,
v čele s paní Marií Hahnovou,
odpracovali neskutečné množství
brigádnických hodin zcela zdarma.

P. Radek Drobisz, farář

Za devět měsíců letošního
roku jsme přijali celkem 1 619
živočichů. Je to téměř tolik jako
za celý loňský rok. Zajímavostí
letošního roku je nápadný úbytek
počtu přijatých mláďat puštíka
obecného a kalouse ušatého,
našich nejhojnějších sov. Přibylo
naopak mladých kosů, drozdů
zpěvných, sýkor, veverek a rovněž
malých zajíců a srnčat. U těchto
a dalších dvaceti druhů se jednalo
o nejvyšší počty za poslední tři
roky. Často bohužel jde o zbytečně
odebraná mláďata nebo mláďata
chycená volně se pohybujícími
kočkami a psy. Letos se rovněž
potvrzuje negativní vliv dopravy na
populace volně žijících živočichů.
Za prvních devět měsíců jsme
přijali 71 zvířat poraněných na
silnici a železnici, zatímco za celý
rok 2017 to bylo 59 jedinců.
Od května 2014 provozujeme nové návštěvnické středisko s názvem Dům přírody Poodří,
které slouží ekovýchovným aktivitám pro žáky všech stupňů škol,
ale také pro širokou veřejnost.

Toto zařízení je pozitivně vnímáno
a zájem o jeho využití stále roste.
Do 30. září absolvovalo výukové
programy v tomto středisku více
než pět tisíc dětí. Každý rok se
snažíme připravit pro návštěvníky
něco nového. Doufáme, že Dům
přírody Poodří dopomůže k lepší informovanosti a ovlivní vztah
veřejnosti k přírodě.
Zajímavosti z naší činnosti můžete sledovat na webových
stránkách www.csopnj.cz, ale také
na našem facebooku www.facebook.com/zachrannastanicebartosovice/.
Marcela Orlová
hospodářka ZO,
Záchranná stanice
a Dům přírody Poodří

Farnost Velká Polom
a
Lašský smíšený pěvecký sbor Baška
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ
KONCERT
Čtvrtek 27. 12. 2018 v 17:00
Kostel sv. Václava ve Velké Polomi

Česká mše vánoční J. J. Ryby Hej mistře”
“
Účinkují:
Lašský smíšený pěvecký sbor Baška
Orchestr učitelů ZUŠ Frýdek-Místek
Dirigent:
Janina Ptáková
Vstupné dobrovolné

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok
Vedení a zaměstnanci obce Velká Polom

Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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