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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jaro je již v plném proudu a stejně tak,
jako plynou roční období, plyne i život ve
Velké Polomi.
Zorientovat se v široké problematice
provozu celé obce nebylo zrovna jednoduché. Zejména když předání veškeré
dokumentace a informací odstupujícím vedením trvalo asi hodinu a půl. Ale pomohli
nám zaměstnanci obecního úřadu svou
ochotou a také vy občané svou shovívavostí.
V minulém čísle Bumerangu jsme
vám přinesli medailonky radních. Protože
chceme obec řídit otevřeně a dát prostor všem, pro toto a příští číslo jsme se
rozhodli oslovit ostatní zastupitele, aby
se vám představili a nastínili své plány
v současném volebním období. O tom, jak
se odpovědí na položené dotazy zhostili, si
určitě uděláte obrázek sami.
V současné době se potýkáme s projektem odkanalizování obce, který jsme
převzali po minulém vedení. Projekt je
složitý sám o sobě, do jeho realizace jsme
se zapojili v době, kdy byl celý již minimálně ve tříměsíčním zpoždění. Vybraná
společnost bohužel neplnila své závazky
tak, jak bychom očekávali v souladu s výběrovým řízením. Pro ilustraci – zahájení
prací na výstavbě čistírny odpadních vod
se mělo podle harmonogramu odehrát
v září. Firma však práce na ČOV nezahájila. Skluz v realizaci projektu byl ze strany zhotovitele tak veliký, že hrozilo reálné
riziko nedokončení stavby a tím také vracení celé dotace, kterou obec na kanalizaci
získala. Zastupitelstvo obce z tohoto důvodu rozhodlo od smlouvy se zhotovitelem
odstoupit.

V současné době vedení
obce připravuje výběrové
řízení na nového dodavatele
díla. Podle odhadu bude
moct nový zhotovitel začít
pracovat ve čtvrtém čtvrtletí
letošního roku, tedy zhruba
v říjnu. Obracím se na vás
všechny s prosbou o trpělivost a shovívavost. Jsme si
vědomi zejména stavu místních komunikací. S obecní
četou budeme pracovat na
tom, aby se snížila prašnost
a cesty byly sjízdné.
Kromě výstavby kanalizace se ale také věnujeme
dalším obecním záležitostem. V zimě jsme poslední etapou uzavřeli opravu
hřbitovní zdi a chystáme se
na realizaci dalších projektů. Konkrétně obec získala dotaci z rozpočtu ministerstva životního prostředí
na výměnu kotlů v základní
škole. Z rozpočtu Státního
fondu životního prostředí

pak prostředky na vytvoření
přírodní zahrady u ZŠ a MŠ
v místě stávající školní zahrady. Proměnou zahrada
projde od léta do podzimu
letošního roku. Zlepšování
prostředí okolo školy tím ale
nekončí. Společně s projektanty v současné době
pracujeme na dokončení dokumentace pro úpravu parkoviště. Rádi bychom také
veřejnosti otevřeli hřiště
u MŠ Pastelka, které je momentálně nevyužívané. Přemístíme sem hrací prvky
zbylé z opravované školní
zahrady.
Snažíme se modernizovat také služby obecního
úřadu. Od dubna je možné
hradit vybrané poplatky na
obecním úřadě platební kartou.
Občané měli možnost
neformálně se se mnou sejít nad šálkem kávy. Prvního
setkání se zúčastnilo deset
- pokračování na str. 2 -
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spoluobčanů. Z mého pohledu bylo setkání velmi příjemné
a velmi si vážím účasti každého
z návštěvníků. Už teď se těším na
další „Na kus řeči se starostkou“.
Termín zveřejníme s předstihem.

V programu, se kterým jsme
do podzimních voleb šli, máme
plánovánu spoustu dalších projektů. Je jasné, že během pěti
měsíců po volbách není v ničích
silách splnit vše, co slíbil. Snažíme
se však pomalými krůčky realizovat prozatím alespoň některé
z nich. Nerozumíme tedy kritice
některých zastupitelů. Je přinejmenším zarážející hodnotit něčí

Místostrosta
informuje
Od mého zvolení do funkce
místostarosty až do uzávěrky tohoto čísla Bumerangu uplynula
poměrně krátká doba, kterou bych
rád zhodnotil.
Do funkce jsem naskočil, jak
se říká, rovnýma nohama. Ačkoliv jsem úvodem nebyl seznámen
prakticky s ničím, co se týkalo mé
práce a povinností vůči obci a vám
občanům, mohu říci, že se maximálně snažím seznámit se postupně se vším, co k této funkci
patří a samozřejmě ji svědomitě
vykonávat.
Výčet každodenních činností
v provozu obce je velký, nicméně
za uplynulé období mohu zmínit
například:
• zajištění neprovedených elektrorevizí v obecních budovách,
• proškolení zaměstnanců z požární ochrany a prevence,
• práce v rámci reklamace na
odstranění závad a tím zkvalit-
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práci po tak krátké době a ještě si
být jistý svým názorem. Naše sliby
rozhodně nebyly populistické nebo
nereálné. Navíc, pokud srovnáte
volební program sdružení, za
které jsme kandidovali, a plány
zastupitelů v medailoncích, jsou
tyto záměry totožné.
Dovolím si tvrdit, že nejsme
tak nezkušení, jak někteří tvrdí.
Navazuji na osmiletou zkušenost
ze zastupitelstva a čtyřletou z rady
obce. Také ne všichni kolegové
zastupitelé jsou nováčky ve svých
postech. Myslím, že s celým vedením obce máme stejný cíl, ať
je ten či onen zastupitel součástí
jakéhokoli uskupení, a to úspěšnou realizaci odkanalizování celé
obce a následně další projekty
v oblasti sportovní, kulturní, revitalizace zatím neopravených objektů v obci, prostě to, co si budeme
moci v rámci financování dovolit.
Ráda bych uvedla na pravou

míru informaci, kterou se dočtete
v jiné části tohoto zpravodaje. Ti
z vás, kdo mě znáte, víte, že osobní zodpovědnost, slušné chování,
ochota, snaha pomoci a schopnost přijmout jiný názor jsou mi
vlastní. A to, že zastupitelstvo
zvolilo do čela kontrolního výboru zrovna mého otce, je podle
mého názoru pochopitelné – byl
jeho členem již mnoho let, může
tedy využít nabyté zkušenosti ve prospěch obce. Kontrolní výbor navíc nekontroluje činnost starosty, ale plnění usnesení
celého zastupitelstva a rady obce,
dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem
na úseku samostatné působnosti.

nění místního rozhlasového
vysílání,
• práce na zlepšení dopravně
bezpečnostní situace v obci,
• organizace zásypu děr a výtluků v místech, kde proběhla
práce na kanalizaci a vodovodu,
• domnívám se, že v zimním období došlo ke zlepšení stavu
chodníků, a to tím, že jsme k
inertnímu posypu přidali i posyp solí
• seznámil jsem se s problematikou lesního hospodářství,
s prací lesního hospodáře
pana Hablawetze, který dostal na výpomoc i pracovníky
obecní čety,
• obměnili jsme interiér restaurace Gól, doufám, že malá
proměna tohoto ne zcela útulného zařízení přispěje
konečně k lepší návštěvnosti
a větší spokojenosti, ostatně
toto již posoudíte sami.
Jsem rád, že radní Radovan
Kusyn se iniciativně chopil problematiky kanalizace, čímž uvol-

nil prostor pro mou práci. Zároveň
přichází i s podnětnými nápady co
a jak v obci zlepšit, a za to bych
mu chtěl touto cestou poděkovat.
Jak jsem uvedl výše, toto je
pouze částečný náhled pracovních
činností, které jsou samozřejmě proloženy dalšími aktivitami.
Práce je to nelehká, různorodá,
ale každopádně zajímavá. Rád
pracuji s lidmi a řeším, co je třeba, na druhou stranu také zaznamenávám, že někteří občané
mají obavu se na cokoliv zeptat či požádat o pomoc. Přeji si,
abychom k sobě našli vzájemnou cestu a pochopení a nebáli se oboustranně vyslovit názor.
Společně tak vytvoříme dobrou atmosféru a náladu v naší obci.
Co tedy říci na konec? Žádný
není, je to teprve začátek!

Přeji vám krásné jarní dny.
Kateřina Honajzrová,
starostka

Všem přeji klidné a pohodové
jarní dny.
Tomáš Langer,
místostarosta
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Představujeme
zastupitele
V minulém čísle Bumerangu jsme vám představili radní
naší obce. Pokračovat budeme
představením jednotlivých členů zastupitelstva. V tomto a příštím čísle se můžete těšit vždy
na pět zastupitelů, řadíme je
podle abecedy.
Všech zastupitelů jsme se
zeptali na tři stejné otázky:
1. Čeho byste chtěl/a
v současném volebním období
dosáhnout?
2. Kde vidíte Velkou Polom
za deset let?
3. Které místo máte v naší
obci nejraději?

Ludmila Bubeníková

zastupitelka (Naše Velká Polom)

1. Budeme plnit velmi důležitou roli opozice. O dalších krocích
života naší obce rozhoduje skupina zastupitelů, která sestává
z několika „nezávislých“, podporovaná jedním komunistou a jedním lidovcem. Zajímavé uskupení!
Za pozornost stojí, že nezohlednilo volební výsledek a téměř 50 %
voličů v naší obci nebere vážně.
Tato skupina zastupitelů rozhod-

la, že nevyužije našich dlouholetých
zkušeností,
nenabídla
nám spolupráci. Logicky jsme
se tedy dostali do opoziční role.
V demokratické společnosti platí
pravidla jiná, nicméně naše nová
sestava si s tím hlavu neláme.
Tak jako jí nic neříká střet zájmů
či morálka, o čemž svědčí fakt, že
do čela kontrolního výboru zvolila vlastního otce starostky obce!
I přes naše výhrady a samotnou
pochybnou logiku věci. Budeme
tedy pečlivě sledovat všechny její
další kroky, aby byly v souladu s
platnou legislativou, aby nedocházelo ke střetu zájmů a nestandardním postupům či nesprávným
rozhodnutím, které by mohly
způsobit problémy, nebo poškodit
naši obec, tedy nás všechny.
2. Po celá léta naší činnosti směřovaly všechny kroky k jasnému cíli – aby Velká Polom byla moderní, prosperující
obcí, finančně silnou. Čistá veřejná
prostranství, spousta udržované
zeleně, opravené a zametené cesty a chodníky, udržované památky i všechny ostatní objekty, dostupné a fungující služby (školství,
zdravotnictví, restaurace, odpady
a mnohé další). A samozřejmě
bohatá spolková činnost zajišťující smysluplné vyžití pro všechny
věkové kategorie širokou nabídkou volnočasových aktivit.
Dořešení zásadního problému
z oblasti životního prostředí, a to
čištění odpadních vod. Mnohé z
toho již existuje, některé věci je
nutné realizovat. Cílem je, aby
se nám zde všem dobře žilo,
abychom s hrdostí mohli našim
přátelům ukazovat, co hezkého
u nás mohou vidět.
3. Mám ráda naši zem, náš
kraj i naši obec. Je zde spousta
hezkých míst. Výhled z horizontu
u cyklostezky nám to jen potvrdí.
Odjakživa miluji vodu. Proto bych
vyzdvihla vodní plochy, rybník
Rákosníček u školky s kamenným
hrazením, posezením a velkým
počtem zvídavých kachen, které

si rády připlují pro nějaké sousto
z rukou okolojdoucích. Tento
nesmírně sympatický obrázek vyvolává pocit pohody a klidu. Stejně romantické je okolí kaskádovitých rybníků „Pod Majerákem“.
Posedět na lavičce a zamyslet se
nad pomíjivostí všedních dnů, to
je balzám na duši. Obrovskou radost mi také přináší pohled na kapličku „V Hájku.“ Lípy kolem ní vytvářejí ochrannou clonu. Úžasný je
tento obraz v zimě, uprostřed bílé
pláně, ale také zjara či v parném
létě. Tehdy tolik vyhledávaný stín
poskytují právě zmíněné lípy.

Emil Chudoba

zastupitel (Naše Velká Polom)

1. Důsledkem
skutečnosti,
že současné vedení obce vůbec
nerespektovalo výsledky voleb do
našeho obecního zastupitelstva
(ignorovalo názor téměř poloviny
občanů naší obce), a tím neumožnilo našemu sdružení odpovídající
zastoupení v radě obce či jednotlivých výborech (pouze symbolická účast jednoho člena ve
finančním výboru), tak se naše
sdružení ocitlo v opozici. Nové
vedení obce naslibovalo v předvolební kampani našim občanům
spoustu populistických věcí, na
které, dle mého názoru, nebudou
finanční zdroje ani lidské kapacity a zkušenosti. V současném
volebním období bych tedy chtěl
především důsledně plnit roli
opozičního zastupitele, který pečlivě
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sleduje kroky současného vedení,
aby se neučinily nezvratné kroky
a rozhodnutí, které by mohly mít
negativní vliv a dopad především
na ekonomickou stabilitu naší obce
a tím i na další možnosti jejího rozvoje v následujících letech. Toto
nebezpečí hrozí zejména v souvislosti s finančně velmi náročnou
právě probíhající akcí výstavby
kanalizace v naší obci. Osobně
se domnívám, že právě velká nezkušenost a podcenění každodenní
práce ve vedení obce společně s
velkou touhou změnit bývalé vedení obce za každou cenu, byly
hlavní příčinou vyhlášení slibovaných akcí, na které tato obec
nebude vůbec mít. Právě tyto
skutečnosti a okolnosti mohou být
živnou půdou pro unáhlená, zbrklá
a nekompetentní rozhodnutí s
dalekosáhlými důsledky. A na to
bych chtěl z pozice opozičního
zastupitele především upozorňovat, případně se pokusit zvrátit špatná rozhodnutí pro obec i s
vědomím, že současné vedení má
většinu a může si v podstatě prosadit vše, co potřebuje. Současně
chci ovšem zdůraznit, že nebudu plnit pouze roli oponenta za
každou cenu, ale že všechny „rozumné a potřebné“ projekty v obci
rád podpořím.
2. Naši obec bych chtěl vidět
jako moderní místo s veškerou
potřebnou infrastrukturou s maximálním počtem do 2 500 obyvatel, kde by žili spokojení a šťastní lidé. Pro další rozvoj výstavby v
naší obci bych preferoval staveb-
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ní místa podle již schválených
územních studií. Po úspěšně realizované akci kanalizace obce bych
si přál, aby naše obec byla ve stejně vynikající finanční kondici jako
v současné době. Tato skutečnost
by postupně umožňovala realizaci dalších velkých výzev jako
například estetizaci a smysluplné
využití areálu bývalého statku a vodní tvrze včetně sýpky,
rozšíření stávajícího sportovního
areálu, využití budovy bývalé
školky v ulici Osvoboditelů, revitalizaci podnikatelského areálu
v ulici Hradské a dalších projektů, které si vyžádají potřeby obce
v následujících letech.
3. To je skutečně velmi těžká
otázka, to je jako byste se zeptali rodičů více dětí, které dítě mají
nejraději. Protože bydlím v této
obci už více než 55 let, tak mohu
s čistým svědomím prohlásit, že
mám k naší obci velmi silný citový
vztah a mám rád celou naší krásnou Velkou Polom. S ohledem na
skutečnost, že jsem se z pozice
bývalého vedení obce podílel na
mnoha investičních a zvelebovacích akcích, tak se na některá
místa dívám pod jiným zorným
úhlem. Při návštěvě jednotlivých
míst se mi především vybavuje,
jaké problémy nebo těžkosti byly
(nebo také nebyly) s realizací toho
či onoho místa. Je velmi těžké
vybrat jedno konkrétní místo. Je
jich samozřejmě více, ale pokud
musím
„vypíchnout“
některé
z nich, tak se o to tedy pokusím.
Konkrétně já osobně preferuji

a velmi rád navštěvuji náš zmodernizovaný sportovní areál. Zejména v období od jara do podzimu, kdy je skutečně radost téměř
denně vidět a pozorovat kolik
dětí, mládeže, ale i dospělých se
věnuje sportování, jak se následně druží a baví. To je prostě super a přináší mi to velkou radost
a uspokojení. A kéž by takových
podobných míst pro setkávání
našich občanů, kde by se cítili příjemně, bylo v naší obci co nejvíce!
A kéž by si každý občan naší obce
našel to „své místo“ spokojenosti
a relaxace, ať je to kdekoliv v obci.

Zuzana Coufalová

zastupitelka (Naše Velká Polom)

1. Snažit se prosadit výstavbu cyklostezky z Velké Polomi do
Dolní Lhoty. Bezpečné propojení
pro chodce a cyklisty mezi těmito
vesnicemi chybí. Je to hlavně nebezpečné pro děti, které se vracejí pěšky ze školy. S tím souvisí
i vybudování bezpečného prostoru před školou.
2. Vidím v ní spokojené občany, kteří žijí v bezpečné, hezké
vesnici a nic dalšího jim k životu
nechybí.
3. Co se týká občanské vybavenosti – mám nejraději naši knihovnu. Je v ní plno krásných knih,
které tak ráda čtu. A v okolí naší
vesnice? Mám moc ráda procházku okolo našeho vodojemu. Je tam
krásný rozhled nejen na naši vesnici, ale i na celý kraj kolem nás.
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Radim Jureček

zastupitel (Naše Velká Polom)

Velká Polom je našim společným domovem a zejména na
nás, vámi zvolených zastupitelích
záleží, jak dobře se nám společně
bude žít. V nedávném období
byla zahájena výstavba obecní
splaškové kanalizace, která významně ovlivní komfort života v naší
obci. Samotná výstavba je zejména pro vedení obce obrovskou výzvou a bude neskutečně
důležité ji zvládnout jak technicky, tak finančně. A na tom moc

záleží naše budoucnost. Budoucnost nám ukáže, zda Velká Polom
bude schopna ekonomicky a lidsky realizovat plánované projekty. Přestože jsem optimista, mám
obavy. Jako řadový a opoziční zastupitel mám omezenou možnost
ovlivnit většinové rozhodnutí zastupitelstva obce a korigovat třeba i
zásadní a nevratná rozhodnutí. Na
druhou stranu chci věřit, že všem
jde o prospěch naší obce. Velká
Polom patří mezi viditelně udržované obce Moravskoslezského
kraje se spoustou hezkých míst
jako nová náves, rybník u MŠ
U Rákosníčka atd. Mnozí netuší,
kolik úsilí a odvahy stálo zvelebování naší obce a jsem moc rád,
že jsem se toho mohl účastnit.

Minulý rok v číslech

Obecní úřad ve spolupráci s rodákem z Velké Polomi
Zdeňkem Vítečkem přiravuje
vydání malé brožurky o Havírně,
kde se v letech 1803 až 1826
těžila břidlice a vyráběla kyselina sírová. Prosíme občany,
pokud mají k dispozici jakékoliv informace (fotografie, nákresy, zápisky, vzpomínky) k této
záležitosti a mohli by je poskytnout, aby se obrátili na obecní
úřad.
Předběžné vydání brožurky
je k dispozici v místní knihovně
pod názvem Na Havírně.

Loňský rok už je sice dávno za námi, jaký ale byl z pohledu vývoje počtu obyvatel v naší
obci? V loňském roce se narodilo 17 miminek s trvalým pobytem
u nás, z toho osm holčiček a devět
chlapečků. Zároveň se mezi nás
přistěhovalo 42 nových spoluobčanů. Z obce se odstěhovalo 41
občanů a navždy jsme se rozloučili s 20 našimi blízkými. Čtyřem
nově zkolaudovaným stavbám
jsme přidělili čísla popisná.
A jaké jsou celkové počty
občanů Velké Polomi k poslednímu dni roku 2018?
Ve Velké Polomi bylo trvale
hlášeno 2054 občanů, z toho:
• 420 dětí do 15 let
• 60 dětí ve věku mezi 15 a 18 lety

Jiří Kadula

zastupitel (Společně pro Velkou
Polom)

1. Chtěl bych přispět ke kulturnímu rozvoji obce. Rád bych
přispěl k organizaci akcí, kde by
se občané mohli scházet a příjemně se bavit.
2. Nedokážu odhadnout, přál
bych si, aby se pořád rozvíjela
a byla jednou z nejmodernějších
obcí v kraji.
3. Jakékoliv místo v přírodě
a samozřejmě Hostinec U Filipců.

•

1574 dospělých, tedy nad 18 let

Počet žen lehce převyšoval
počet mužů. Mužů bylo 995 a žen
celkem 1059. Průměrný věk činil
40,48 let. Zajímavostí je, že zde
mají také trvalý nebo přechodný pobyt cizinci, kterých ke konci
roku bylo 16.
Lucie Divišová,
referentka obecního úřadu
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května se
v České republice uskuteční volby do Evropského parlamentu.
Ve Velké Polomi je jeden volební okrsek a volební místnost je
umístěna v suterénu Kulturního
střediska v ulici Opavské číslo
popisné 101, vchod je z ulice Pod
Mostem.

totožnosti opravňuje voliče, aby byl
dopsán do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku, a to pouze na území České republiky. Na
zastupitelských úřadech České
republiky v zahraničí se hlasování
do Evropského parlamentu nekoná.

Informace pro občany jiných
členských států Evropské
unie, kteří mají pobyt na
území ČR
Občané přihlášeni k trvalému
pobytu v obci Velká Polom, kteří
se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě svého trvalého pobytu, mohou u Obecního úřadu
Velká Polom požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu. Předložení
voličského průkazu a dokladu

Parkování
na obecních
komunikacích
O parkování aut na místních komunikacích bylo už řečeno a také v Bumerangu napsáno mnohé. Vedení obce, ať to
předešlé, tak nové, opakovaně
apelovalo na občany, a to nejen
v době zimní údržby cest, že je nutné, aby parkovali vozidla na svých
soukromých pozemcích. Jak je
však patrné, situace je neměnná.
Mnoho aut stále stojí na místech,
kde by stát prostě neměla!
Nevhodně zaparkovaná auta
zabraňují např. v hladkém průjezdu
techniky, která se v obci pohybuje.
A to jak v souvislosti s výstavbou
kanalizace, tak i třeba se strojovou údržbou silnic obecní tech-

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má i občan jiného členského
státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, a který nejpozději do
14. dubna požádá obecní úřad podle místa pobytu o zapsání nebo
o přenesení svých údajů z do-

nikou nebo při odvozu komunálního odpadu. Tato auta jsou však
na některých ulicích (za všechny
ulice Zahradní, Budovatelů, U
Spořitelny) překážkou i pro projíždějící řidiče, kteří by rádi využili
k jízdě „lepší“ část vozovky, která
neprošla výkopovými pracemi.
Na některých užších ulicích pak
vozidla zaparkovaná na obecní
komunikaci brání v průjezdu ostatních aut či dokonce ve výjezdu
souseda bydlícího naproti. Všichni dobře víme, jaký je aktuální stav
komunikací a, bohužel, tento stav
nebude během budování kanalizace lepší. Už jen v této souvislosti by auta měla být celoročně parkována na soukromých pozemcích
nebo na místech k tomu určených.
Rádi bychom tedy občany vyzvali k zamyšlení, zda by nepřehodnotili svůj postoj vůči ostatním.
Nechceme přistupovat k represím,

datku stálého seznamu voličů do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Informace pro občany ČR,
kteří se zdržují v jiném
členském státě Evropské
unie
Pokud se občan České republiky v době konání těchto voleb
zdržuje v jiném státě Evropské unie,
může volit kandidáty uvedené na
kandidátních listinách zaregistrovaných v tomto členském státě.
Musí však splnit podmínky pro
výkon volebního práva stanovené
právním předpisem příslušného
členského státu Evropské unie.

ale pokud toto bude jediná možná
cesta, jak docílit toho, aby si
každý parkoval na svém pozemku,
budeme muset požádat o součinnost Policii ČR. Ta bude provádět
pravidelné kontroly a pokutovat
občany, kteří nechtějí pochopit,
o co jsou opakovaně žádáni!
Tomáš Langer,
místostarosta
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Začínáme sbírat použité tuky z kuchyně
Informujeme všechny občany
o nově zřízené službě! Od 1. dubna je na obecním dvorku umístěna speciální nádoba na sběr
použitých potravinářských olejů.
Možná se už bohužel mnozí z vás
setkali s tím, co s domovní kanalizací dokáže udělat vylévání vysmaženého oleje a tuků do WC,
výlevek či dřezů. Tuky a olej do
kanalizace nepatří, neboť po
ochlazení odpadní vodou dojde
k jejich vysrážení a postupnému
zanesení, respektive zalepení,
odpadních systémů. Problém má
ale také další rozměr, protože by
do budoucna mohl mít vysrážený
tuk negativní dopad na funkci a údržbu nové čističky odpadních vod, která bude vybudována
v rámci momentálně probíhající

rozsáhlé a náročné výstavby kanalizace v naší obci.
Od příštího roku bude každá
obec, podle vyhlášky o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů, povinna zajišťovat sběr použitých tuků do k tomu
určených nádob, které se následně budou ekologicky likvidovat.
V této souvislosti prosíme občany, aby starý potravinářský olej
nevylévali do odpadů nebo přírody. Bude zapotřebí jej sbírat do
PET lahví a ty odevzdat v našem
obecním dvorku. Budeme si
muset na slévání olejů zvyknout.
Nejen v souvislosti s požadavky
nového zákona, ale především
kvůli udržení dobrého a bezproblémového chodu stávající

i budoucí čističky. Služba je navíc
zdarma.
Abychom přechod na ekologičtější způsob likvidace tuků zjednodušili, upravili jsme otevírací
dobu obecního dvorku. Nově je
otevřen pravidelně každou lichou
sobotu vždy od 8 do 11 hodin
a každé úterý od 15 do 18 hodin. Současně informujeme, že
v obecním dvorku budou opět
umístěny kontejnery na bioodpad.
Po naplnění vašich domácích biopopelnic tak můžete dovézt přebytečnou trávu i větší dřeviny
(větve, pařezy aj.). Dvorek bude
i pro tyto účely otevřen ve stejných
dnech a hodinách jako pro sběr
starých olejů.
Tomáš Langer, místostarosta

Bio odpady, hnědé nádoby, jsou od 9. dubna
sváženy opět každé liché týdny.

Pro občany Velké Polomi je likvidace
na obecním dvorku zdarma.
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Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná
místa, aby nezamořila životní prostředí
„Úsporky“ do koše
nepatří

Postaráme se i o starou
elektroniku

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou
však v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány
úspornými světelnými zdroji: jde
zejména o lineární, kompaktní
úsporné zářivky či LED žárovky.
Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až
o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však
druhotné suroviny a zářivky i velmi
malé množství toxické rtuti. Proto,
když doslouží, nesmějí se vyhodit
do koše, ale je potřeba odevzdat
je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.

EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale od
ledna letošního roku rozšířil své
služby i na další elektrozařízení.
Nově se tak postará například
o vysloužilé domácí spotřebiče,
spotřební elektroniku, elektrické
hračky, nástroje nebo vybavení
pro volný čas a sport.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do
ovzduší nebo do půdy a vody,“
vysvětluje Matěj Man z organizace
Arnika. Vyšší koncentrace rtuti
mohou znečistit půdu i vodu, v níž
se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Kam s nefunkčním
elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční
elektrozařízení je třeba odnést do
sběrného dvora, nejbližší prodejny
elektra či do označených sběrných
nádob, které se nacházejí na
řadě míst po celé České republice. Více informací o rozmístění
sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na
www.ekolamp.cz.
Sběrné místo, které se nachází
na Obecním úřadě Velká Polom,
je otevřeno každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin. Sběrné místo
je dostupné jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru
obce.

Svoz komunálního
odpadu
Společnost OZO Ostrava upozorňuje občany, že komunální
odpad je ve svozový den vyvážen
kdykoliv, to znamená již od
šesti hodin ráno. Trasy vývozu určuje společnost OZO také
v návaznosti na pokračující stavby v obci. Žádáme proto občany,
aby nádoby na komunální odpad
postavili před svou nemovitost
ideálně večer předchozího dne.
Nelze totiž dopředu určit, ve kterou hodinu bude ta která ulice
svážena, opatřením tak předejdete tomu, že vaše popelnice
nebude vyvezena. Svozové dny
zůstávají pro všechny domácnosti
zachovány.
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Senior klub pracuje na plné obrátky
Letošní rok bude pro náš klub
slavnostnější. Druhého října totiž
oslavíme už páté výročí jeho
založení. A máme se za čím ohlédnout! Činnost klubu se zformovala

autobusovém stanovišti. Návštěvu
nepodmiňujeme členstvím v klubu, ani tím nenutíme nikoho, aby
se stal členem. A ostych jistě není
na místě.

publiky plní vyjednávací, konzultační, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně
sjednocující a poradní funkce
ve vztahu k vládě, k resortům
a k Parlamentu ČR. Přihlásil se
tak k jejím myšlenkám a programu
s cílem rozšířit svou aktivitu na
vyšší úroveň. Aktivita rady i všech
členů našeho klubu se pak odrazila v zastoupení v krajském vedení
Rady seniorů. V červnu 2018 jsem
byl totiž zvolen do vedení Krajské
rady. Což potěší, ale i zavazuje.
Za to, že naše činnost je a bude
atraktivní, bohatá a úspěšná patří
veliké poděkování všem, kteří se
na její přípravě a realizaci podílejí.
Ve volném čase a zdarma.

do pravidelných každotýdenních
aktivit a posezení v klubovně Seniorka v suterénu Kulturního střediska a úspěšné realizace několika větších akcí ročně. Seniorka
se stala srdcem klubu, kde se
pravidelně každý čtvrtek setkávají členové nejenom k „pokecání“,
ale i za zábavou a poučením
v programových částech. Důkazem správnosti a kvality zvolené
formy a způsobu fungování Seniorky a pro mě osobně obzvláště
potěšující, je věrnost a zájem
členů klubu, kteří v hojném počtu
a pravidelně Seniorku navštěvují. Až je nám někdy už prostorově
malá. V letošním jarním programu
nás ještě čeká např. Velikonoční
besídka, přednášky „Trénování
paměti“ a „Jarní zahrádka“, školení
první pomoci, letnická smaženice
a prezentace na hudební a přírodní téma.
Jediné, co nás mrzí, je malý
zájem ostatních, vás starších
spoluobčanů, o dění v Seniorce.
Byť jsou naše posezení zcela
otevřená veřejnosti, pravidelně
veřejně propagovaná v místním
rozhlase, na našich webových
stránkách (www.senior-klub-velka-polom.eu) či na vývěsce na

Členové klubu Seniorka se scházejí
v Kulturním středisku

Radim Holeček, předseda
Senior klubu Velká Polom, z. s.

Největší akcí, kterou náš klub
každoročně organizuje je zábavné
odpoledne s názvem Den seniorů,
které se letos uskuteční v sobotu
5. října. V rámci programu vystoupí soubory Paprsek, Holúbek,
CDC Hazard a Morava, hrát
bude místní CWOK Band. Hlavní
hvězdou celého odpoledne bude
Zuzana Bubílková, která po třech
letech opět přijala naše pozvání.
Jako velmi atraktivní a zajímavou se jeví akce pořádaná pro
naše slovenské družební hosty
z Dlhé nad Oravou. Ti u nás představí gastronomii z Oravy a ukázky folkloru. Akce se uskuteční
v sobotu a v neděli 1. a 2. června. O podrobnostech akce vás
budeme dále informovat.
Všichni v klubu se už moc
těšíme na náš letošní dvoudenní
autobusový zájezd. Tentokrát se
vypravíme do Mikulova a Moravského krasu. Zájezd podnikneme
ve dnech 22. a 23. května a je již
takřka obsazen.
Senior klub Velká Polom se
stal v létě roku 2017 členem Rady
seniorů České republiky, která
v zastoupení seniorů České re-

Lázeň perlivá
bavila diváky
Pro letošní divadelní sezónu si amatérský divadelní soubor Velkopolomské hvězdy vybral komedii francouzského
autora Patricka Haudecoeura
s názvem Lázeň perlivá. Děj je
zasazený do prostředí útulných
lázní, ve kterých dojde léčivá
voda. Hra plná komických situací s bláznivým koncem měla
premiéru v sobotu 6. dubna.
„Jako už tradičně jsme vsadili na komedii, oblíbený žánr,
u kterého se naši diváci pobaví a odreagují. Jsme moc
rádi za přízeň publika, baví
nás, když se lidé smějí a čekají, co vtipného se ještě stane,“
říká režisérka souboru Eva
Válková. Za celý herecký ansámbl také děkuji obci Velká
Polom, která realizaci divadelní
hry finančně podpořila.
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Ozdravný pobyt
žáky naší školy
potěšil
Základní škola a Mateřská
škola Velká Polom, příspěvková
organizace, je příjemcem účelové dotace na ozdravné pobyty žáků 1. stupně z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Dotace je ve výši 560 tisíc korun.
Ozdravného pobytu se
zúčastnilo 91 žáků třetích až
pátých ročníků. Pobyt se uskutečnil v termínu od 27. března
do 9. dubna v hotelu Galik ve
Velkých Karlovicích, který byl
vybrán ve výběrovém řízení.
Žáci si ve zdravotně
příznivém prostředí hráli, sportovali, soutěžili i tvořili. Velký
důraz jsme kladli také na
týmovou práci, čestné jednání
a kamarádské vztahy. Cílem
pobytu bylo zlepšit zdraví dětí,
zvýšit jejich fyzickou zdatnost
a získat kulturní i environmentální povědomí o dané lokalitě. Žáci prokázali i turistickou zdatnost na menších
túrách.
Ozdravný pobyt se konal v rámci vyučování a měl
tři významy: zdravotní (pobyt v přírodě, na čerstvém
vzduchu, zlepšení fyzické
kondice), vzdělávací a výchovný (např. zvýšení samostatnosti). Škola v přírodě byla
navíc zlatý hřeb každého ročníku a zasloužené dobrodružství
před vysvědčením. Děti se na
něj velmi těšily.
Milada Šlechtová

“

Veškěré učení má být pro děti hrou
a sportem.”
John Locke

10
Boříme jazykové
bariéry
CLIL je metoda výuky, při které
se nejazykový předmět (např.
matematika, přírodopis, výtvarná výchova atd.) vyučuje pomocí
cizího jazyka. Žák se tak učí nejen látku daného předmětu, ale
zároveň si zlepšuje jazykové kompetence.
Získat nové zkušenosti a vědomosti o této metodě odjela skupina čtyř pedagogů naší školy. Dva
týdny studovali ve Velké Británii,
konkrétně v Londýně. V jazykové škole Rose of York Language
School získali spoustu nových

Naše škola
Pastelka
Už druhým rokem nastoupili naši nejmenší žáci do prvních
tříd v budově bývalé školky, kterou znáte pod názvem „Pastelka“.
Zdejší prostředí je velmi útulné, příjemné, děti se tady cítí moc dobře.
Za nás dospělé můžeme říci, že
pro první roky školní docházky je
to ideální místo. Začátky a konce
hodin oznamujeme cinkáním
zvonečku a vyučování si tak
můžeme upravit podle potřeb dětí,
což je jen jedna z mnoha výhod

informací o tomto typu výuky,
zúčastnili se náslechů v anglickém
jazyce a zkusili se prakticky zapojit do výuky angličtiny s rodilým
mluvčím. Navíc měli možnost
obdivovat tamní místa a přivezli
si spoustu nových zážitků a materiálů, které mohou využívat při
hodinách anglického jazyka i v jiných předmětech.
Díky této metodě se žáci naučí
používat jazyk v dalších oblastech
lidské činnosti, budou s jazykem
více v kontaktu a dokáží ho postupem používat bez většího zaváhání. Držme palce dětem i pedagogům ve snaze tento cíl splnit!
Marcela Strnadová

zdejší školy. Naše děti Pastelku
okomentovaly slovy: „Je úžasná,
nejhezčí, nejkrásnější, je v ní plno
lásky, je nejlepší na světě.“
Kolektiv ZŠ Pastelka

Bumerang 36 . 04/2019

11
Preventivní
programy
Jako každým rokem se i letos naše škola zaměřuje v rámci
preventivního programu na předcházení sociálně patologickým
jevů žáků. Ve školním roce 2019
dojíždí žáci 5. tříd a druhého
stupně do Střediska volného času (SVC) Ostravy-Zábřehu, kde
jim kvalifikovaní lektoři pod ve-

dením Tomáše Veličky, krajského
koordinátora prevence, připravují
interaktivní programy k aktuálním
preventivním tématům Jsou jimi
komunikace pro 5. ročníky, šikana
pro 6. ročníky, kyberšikana pro 7.
ročníky, drogy pro 8. ročníky a sex
pro 9. ročníky. Programy jsou
čtyřhodinové a zážitkové.
Za dětmi z 1. stupně dojíždějí
lektoři ze SVC do školy. Programy
se konají v sále, kde mají děti dostatečný prostor ke hrám, diskuzím
i soutěžím. Pro prvostupňové

Novinky ve školní
jídelně
Naši školní jídelnu zasáhla vlna digitalizace! Od února si
můžete nově odhlašovat a přihlašovat obědy přes internet nebo pomocí aplikace v mobil-

ních telefonech (prozatím pouze
se systémem Android, systém
iOS by měl být spuštěn od jara).

žáky jsou volena témata jako přátelství, vztahy, nebezpečí a jiné
úměrně jejich věku. V rámci programu se žáci učí nejen komunikačním dovednostem, toleranci a vzájemnému respektu, ale
i praktickým pohybovým činnostem. Díky přímému intenzivnímu
prožitku, ať už pozitivnímu nebo
negativnímu, zůstává v dětech
zkušenost, kterou mohou zúročit
při setkání s těmito jevy v pozdějších letech.
Žáci druhého stupně se
v březnu zapojili do výzkumu
rizikového chování českých dětí
v online prostředí, který iniciovali zástupci projektu E-bezpečí
pod vedením Kamila Kopeckého
a Reného Szotkowského. Důvodem průzkumu je skutečnost, že
se svět internetu proměnil. Facebook u dětí nahradil Instagram, objevily se nové druhy sociálních sítí
(socnetů) a dalších služeb. S jejich
rozvojem se objevily staronové
i zcela nové hrozby, které se snaží
projekt E-bezpečí zmapovat, aby
bylo možné na ně reagovat. A to je
cílem – zmapovat existující hrozby a posílit v této oblasti prevenci,
popř. intervenci.
Renáta Bittová
Odhlašování je možné provádět
na www.strava.cz.
V průběhu měsíce dubna
budou strávníkům, kteří se stravují ve školní jídelně, prodávány
čipy nutné k odběru jídla. Čipy je
možné koupit u vedoucí školní
jídelny za 115 korun. Od května
pak spustíme čipový systém, který
rodičům usnadní kontrolu jídla vydaného dítěti.
Naše jídelna vydává stále více
obědů, proto se těšíme na jednodušší komunikaci mezi námi
a strávníky a pohodlnější přístup
k informacím.
Kolektiv školní jídelny

Okresní kolo
v házené dívek
V pátek 22. února se konalo okresní kolo Sportovní ligy
základních škol v házené dívek
8. a 9. tříd ve sportovní hale
v Polance nad Odrou. Turnaje se zúčastnilo celkem osm
družstev, z toho čtyři dívčí
a čtyři chlapecká.
Turnaj se hrál systémem
každý s každým, celkem tedy
sehrála naše děvčata tři zápasy.
Našimi soupeři byly dívky ze
ZŠ Polanka nad Odrou, ZŠ
Porubská a ZŠ Klegova. Ve
všech zápasech naše děvčata zvítězila a obsadila krásné
1. místo! Výsledkem si náš
tým zajistil také účast v krajském kole.
Naši školu reprezentovala tato
děvčata:
Bára Malíková
8.A
Karolína Rajová
8.B
Kristina Rajová
8.B
Anna Wiaczková
8.B
Kamila Macečková 8.A
Jennifer Mikolajkova 9.A
Barbora Strnadová 9.B
Kateřina Konečná
9.B
Natálie Bijoková
9.B
Vendula Kozyková
9.B
Alena Schwarzová
9.B

Vítězný tým naší základní školy

Všem výše jmenovaným
dívkám gratulujeme, děkujeme
za vzornou reprezentaci školy
a přejeme mnoho úspěchů do
krajského kola.
Jiří Skiba
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Obecní ples
se vydařil!
Maškarní obecní ples se konal
v sobotu 9. března v Sokolovně.
Ve vyprodaném sálu jste mohli
potkat Teletubbies, Simpsonovy,
Piráty z Karibiku nebo skříňku. Na
návštěvníky čekala dvě zábavná
vystoupení. Nejprve sálem ladně protančily baletky v pánském
podání, v deset hodin večer
pak byla pochována basa. Pro
tanečníky hrála skupina NOA,
mlsné jazýčky si vychutnaly vynikající večeři, kterou připravil myslivecký spolek Hubert. Všechny
masky mohly využít fotokoutek
a na spoustu šťastlivců čekala zajímavá cena z bohaté tomboly.
Fotografie z plesu: Michal Drápela

Restaurace Gól znovu zve k návštěvě
Už jste navštívili znovuotevřenou restauraci Gól? Pak jste si
určitě všimli, že prošla proměnou
interiéru.
„Chtěli jsme Gól zútulnit, udělat
z něj prostředí pro setkávání
občanů. Věříme, že se vám bude
líbit a budete tak moci strávit chvíle
v příjemném prostředí,“ říká starostka obce Kateřina Honajzrová.
Na začátku dubna také restauraci začal provozovat nový nájemce.
Zeptali jsme se Ivana Lazara na
to, co by vás mohlo zajímat.
Jaké
máte
zkušenosti
s gastronomií a vůbec s tímto
oborem?
Jako dosavadní nájemce kavárny, kterou provozuji už pátým
rokem a kterou jsem po předchozím majiteli vypracoval tzv.
z popela do plně fungující kavárny, mám zkušenosti s vedením
menšího podniku v oboru gastro.
Rád bych je přenesl i do restaurace ve Velké Polomi a dál je
časem rozšiřoval.

Máte už představu, co dobrého zákazníkům nabídnete?
Začali jsme opatrně se základní nabídkou zhruba 40 jídelních
položek, jako je minutková kuchyně,
pizza, nakládané chuťovky, saláty,
poháry, langoše, tortilly. Samozřejmě také alko a nealko nápoje, dobré čepované pivo a další. Chci
rovněž podpořit gastro službami
veškeré kulturní a sportovní akce
naší obce, a že jich není málo.
Co vás vedlo k rozhodnutí
podat nabídku nájmu restaurace a jak ji plánujete dále rozvíjet?
Na obec s takovým množstvím
obyvatel nebylo z mého pohledu
kam zajít třeba s manželkou, dětmi či kamarády odpoledne a večer
posedět. Opravdu nechci honit
Michellinské hvězdy, ale byl bych
rád, kdyby se návštěvníci mohli
dobře občerstvit a něco za přijatelnou cenu zakousnout. Přál bych
si, aby byli spokojení a vraceli se.

Pak bychom postupem času mohli
nabídku rozšířit a vařit i o víkendech plnohodnotná jídla, nejen tzv. minutkovou kuchyni jako
během týdne.
Máte závěrem nějaký vzkaz
pro občany?
Rád bych požádal spoluobčany, aby byli v začátcích shovívaví.
Chvíli potrvá, než se vypilují provozní záležitosti, např. množství
obsluhy o víkendech, neboť najít ten správný tým lidí bude největší oříšek. Tímto bych také
chtěl využít příležitosti k oslovení
možných spolupracovníků na
pozice servírka (možno i pro maminky na mateřské dovolené či
studentky), číšník, kuchař, kuchařka a pomocník nebo pomocnice
kuchaře (vhodné i pro aktivní seniory).
Děkuji vedení obce za úpravu
interiéru celé restaurace, která
jistě přispěje k příjemnému posezení.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Už jste letos byli
v knihovně?
Místní knihovnu Velká Polom zná každý občan a mnoho z nich ji už alespoň jednou
navštívilo. Důvodem je bezesporu to, že pořádá ve spolupráci se základní školou zajímavé
návštěvy v knihovně, široký výběr
titulů různých žánrů či možnost
meziknihovní výpůjčky. Knihovna má v obci dlouhou tradici. To
si můžeme ověřit v pamětní knize
obce Velká Polom, kde najdeme
záznam z roku 1960:
„Lidová knihovna zahájila
opětně svou činnost v roce 1945,
brzy po osvobození. Od té doby
až dodnes je knihovníkem Václav
Bartoš, úředník VŽKG. Knihovna
má nyní 1 150 svazků zábavné četby, 250 svazků politické literatury,
70 svazků literatury zemědělské,
jiné poučné 80, pro mládež 269
svazků, knižnice Klasikové marxismu-leninismu 172 svazky a 48
svazků básní.
Pravidelně si půjčovalo 89
čtenářů. Největší zájem byl

o zábavnou četbu, na předním
místě o Martínkova „Jakuba Obervu“, Majerové „Lidé na křižovatce“
(trilogie), Defoi „Robinson Crusoe“, Pleva „Malý Bobeš“ a Tolstého „Petr Veliký“.
Ročně bylo 1 407 výpůjček.
Vybíral se pouze dobrovolný přípěvek. Nejpilnější čtenáři
přečetli ročně průměrně 70 svazků jen z místní knihovny.
Aby mohla knihovna plnit
ještě lépe své poslání, zaslouží si
umístit do prostornější místnosti, vybavené potřebným nábytkem. Pečlivým knihovníkem je
doplňována novinkami knižního
trhu.“
V současnosti, tedy přesněji k poslednímu dni loňského
roku, má velkopolomská knihovna celkem 494 registrovaných
čtenářů, z tohoto čísla tvoří většinu
ženy. Velké zastoupení mají dětští
čtenáři, kteří v knihovně najdou
celou sekci věnovanou právě jim.
Srovnáme-li počty výpůjček
v roce 1960 a minulý rok, zjistíme,
že loni se jich uskutečnilo celkem
19 686. V půjčovaných titulech
vede jednoznačně beletrie. Podle

Velikonoce - oslava vítězství
Pán se rozhodl, že kvůli nám
sám předem půjde naší cestou.
Zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil
na nebesa, abychom i my
s důvěrou očekávali, že se dostaneme tam, kam nás předešel on
sám... (Svatý Augustin)
Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném

společenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a životu s Bohem. Jít ve
stopách Ježíšových je naším povoláním. Je to jediná cesta, která
vede skrze smrt k životu. (Joachim kardinál Meisner). Kdo mě
následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života,

knihovnice Marie Hablawetzové si
čtenáři nejvíce žádají detektivky
a odpočinkovou literaturu. Mezi
nejpůjčovanější autory pak řadí
například Patrika Hartla, Táňu Keleovou-Vasilkovou, Evžena Bočka
či Nicholase Sparkse. Za rok 2018
přibylo v knihovně 377 nových titulů a 799 jich bylo naopak vyřazeno. Číslo je tak vysoké, protože na loňský rok vyšla tzv. revize
knižního fondu.
Registrace pro nové čtenáře je
zdarma. V knihovně můžete také
navštívit veřejný internet, nebo si
vedle knih půjčit časopisy. Pokud
vás zajímá, jestli v policích najdete
titul, který byste si rádi přečetli,
navštivte webové stránky www.
knihovnavelkapolom.webk.cz, kde
naleznete i online katalog. Knihovnu ale můžete také navštívit
osobně.

Otevírací doba knihovny
Pondělí

13:00 - 20:00

Úterý

9:00 - 11:30

Středa

zavřeno

Čtvrtek

13:00 - 20:00

Pátek

zavřeno

praví Ježíš. (Jan 8,12)
Já jsem vzkříšení a život,
kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo
života, řekl Ježíš (Jan 8,12).
Požehnané Velikonoční svátky
všem čtenářům Bumerangu přeje
P. Radek Drobisz

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích ve farnosti Velká Polom
Farnost
(případně filiální
kostel)

Zelený čtvrtek
18. 4.

Velký pátek
19. 4.

Velká Polom

18:00

18:00

Dolní Lhota

Bílá sobota
Neděle
Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně
20. 4.
21. 4.
19:00

Pondělí
velikonoční
22. 4.

10:00

10:00

8:30

8:30

Horní Lhota

7:00
Příležitost ke sv. smíření před Velikonocemi vždy půl hodiny před mší
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3D lukostřelecký turnaj ve Velké Polomi
Jsou to již dva roky, kdy jsme do
vesnických sportovních her zařadili kromě terčové i 3D lukostřelbu, tedy střelbu na figuríny zvířat.
Jelikož tato disciplína získala
velmi kladné ohlasy nejen u lukostřelců, ale i u diváků, rozhodli jsme se uspořádat 1. ročník 3D
lukostřeleckého turnaje. Tímto by-

chom vás chtěli jménem 1. České
indiánské zbrojovky ve Velké Polomi na tento turnaj pozvat.
Turnaj se uskuteční první květnovou sobotu v areálu Čertova mlýna.
Více informací k soutěži a registraci naleznete níže na plakátu nebo zjistíte na telefonním čísle 725
579 950.

Šťastnou trefu a krásný sportovní
zážitek přeje všem účastníkům
tým 1. České indiánské zbrojovky.
Lukáš Měch,
zástupce náčelníka
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Fotbalová sezóna 2019

Kalendárˇ akcí
VELKÁ POLOM 2019
18. ledna
9. února
16. února
22. února
3. března
9. března
6. dubna
13. dubna
19. května
24. května
25. května
31. května
15. června
16. června
5. července
20. července
31. srpna
31. srpna
12. září
14. září
15. září
21. září
28. září
5. října
19. října
listopad
30. listopadu
6. - 8. prosince
25. prosince

Ples SRPŠ při ZŠ
Hasičský ples
Country bál
Ples TJ
Dětský maškarní ples
Obecní maškarní ples
Divadelní vystoupení Velkopolomské hvězdy
Velikonoční jarmark
Limuzíny cup
Noc kostelů
Rybářské závody
Den dětí
Oslavy založení SDH Velká Polom
Oslavy založení SDH Velká Polom
Sraz historických vozidel
Velkopolomský pohár
Ukončení prázdnin
Gulášfest
Svatováclavský hudební festival - koncert v kostele Sv. Václava
Rybářské závody
Den koní ve Mlýnku
Vinobraní
Oslavy sv. Václav
Den seniorů
Rocková Velká Polom
Výlov rybníku
Rozsvěcení vánočního stromu
Charitativní akce
Živý betlém
design Ivana Kordasová

Své příspěvky posílejte na starosta@velkapolom.cz
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