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PLNÁ ODVÁŽNÝCH ROZHODNUTÍ

VELKÁ POLOM SLAVÍ 720 LET
Letošní rok je pro nás všechny významný.
Nakonec: je mnoho letopočtů, končících číslovkou 8, které se nesmazatelně zapsaly do
historie mnoha národů. Pro nás je to rok 1288
– první písemná zmínka o naší obci je z 15.
června toho roku.
K popisu pověsti o vzniku naší obce si vypůjčím několik vět z nedávno vydané knihy
Bohuslava Žárského Malíř slezské dědiny:
„To takhle táhli v dávných dobách formani
prastarými pralesy, které prorostly kraj na kupecké stezce mezi brodem v dnešní Opavě a
jinou mělčinou na řece Ostré, kde si tedˇ hoví
Ostrava. Pod hustým příkrovem stromů se už
lesní pěšina se soumrakem ztrácela, když tu
vozy dorazily na mýtinu s hostincem a po-

Až byl obchodní tah na Těšín a Krakov
zas schůdný a sjízdný. Protože si ovšem
kupci museli zřídit přístřešky, cosi k spaní i
k životu pro sebe a své rodiny, když tu do
úmoru dřeli, už v novém sídle zůstali. A na
památku té přírodní pohromy je nazvali
Polom. Nejdřív prý Velký, až potom si místní
obec poženštili…“
Vážení čtenáři, historie naší obce je
dlouhá a bohatá, vždy v minulosti plnila významnou roli v tomto regionu a byla středem
kulturního, společenského i hospodářského
dění. Byla centrem farnosti, byly zde trhy atd.
atd. Není zde prostor na to, abychom vyjmenovali všechny kněze, kteří se starali o duchovní život svých farníků, všechny fojty a

hostinným hostinským. Pojedli, popili, k
spánku ulehli. Ale ta noc! Zvedl se ukrutný
vichr, čím dál skučivější, zamhouřit oka se nedalo. Skučení se proměnilo v kvílení, ve vytí a
pak v tuze hlasitý hukot a praskot. Ráno odhalilo spoušť. Jeden kmen ležel přes druhý,
prales se zhroutil, kdepak jím projít!
„Co nýčko?“ tázavě hleděl forman na formana, i na ženy a děti. A pak učinili to nejmoudřejší, co se učinit dalo. Se sekerami,
pákami a se silou svalů se na polom vrhli.
Pročistili kousek, větší kus, jeden za druhým,
však zde pobývali týden za týdnem, však by
se koně, mezci, muly a tím méně vozy tou
spletí stejně neproklestili.

starosty – dodnes někteří pamětníci vzpomínají na jejich odvážná rozhodnutí, ze kterých
máme užitek i my v současnosti.
Mnoho listů papíru bychom museli popsat. Není to nutné. Na jiném místě v Bumerangu najdete hezký pohled do historie jedné
z nejvzácnějších staveb v naší obci – kostela
sv. Václava, zpracovaný panem Františkem
Kopřivou, bývalým kronikářem a člověkem,
který nás stále udivuje úžasnou sbírkou
údajů, kterými často osvěžuje paměť starším
generacím a těm mladším dává možnost nahlédnout zpět do minulosti a pochopit tak
něco z toho, co už je nenávratně pryč. Za to
mu patří velký dík nás všech.

Ale máme i další zdroje informací – vydali
jsme dvě velmi zajímavé publikace. Již výše
zmíněná kniha Malíř slezské dědiny, která
velmi poutavým způsobem popisuje životní
peripetie malíře Valentina Držkovice a historický vývoj naší obce. A nově i publikace Jiřího Tichánka Historie vodní tvrze ve Velké
Polomi. Již ze samotného názvu je zřejmé, že
jde o zdokumentování vývoje bývalé vodní
tvrze, jedné z památkově chráněných objektů
v naší obci. Tuto vzácnou knihu uvedeme
v život právě 14. 6. 2008. Obě knihy budou
i nadále k dispozici – koupit je můžete na
obecním úřadu a v naší veřejné knihovně
v kulturním středisku.
Neměli bychom zapomínat na minulost, měli
bychom z ní čerpat sílu, vážit si svých
předků a jejich činů. To je také důvod,
proč vedení obce připravilo oslavu 720.
výročí první písemné zmínky.
Slavnost se uskuteční v sobotu
14. června a skončí v neděli v ranních
hodinách. A co nás čeká?
Začneme mší sv. v místním kostele
sv. Václava v sobotu 14. 6. 2008 v 10
hod. V 11 hod začne slavnostní ceremonie průvodem od kostela k parku
u motorestu, kde se bude odehrávat
veškerý kulturní program. Tento bude
v režii umělecké agentury GRYFF
z Ostravy. Tance, historické písničky,
šermíři, sokolníci, turnaje – to vše nás
vtáhne do atmosféry let minulých.
V rámci programu vystoupí i dětský
pěvecký sbor Paprsek z naší základní školy,
divadelní ochotníci Velkopolomské hvězdy,
místní hudební kapela. Večerní část programu, která bude věnována hudbě a tanci
(od 21 hod. nám zahraje kapela Turbo!) bude
ukončena ohňovou show a ohňostrojem. Od
cca 22.30 hod do nedělního rána budeme
tančit a radovat se s kapelou Vize.
Vážení občané, program je připraven pro
Vás a Vaše děti. Věřím, že se v hojném počtu
zúčastníte a vychutnáte si atmosféru uplynulých časů. Srdečně Vás zvu a těším se na
setkání s Vámi v příjemném prostředí parku
u motorestu.
Ludmila Bubeníková, starostka obce
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CYKLOSTEZKA KLEPE NA DVEŘE OSTRAVY

ZAČÁTEK BYL NA HORIZONTU
Vážení občané, milí čtenáři, v naší obci se
téměř pravidelně scházíme, abychom symbolicky předali široké veřejnosti do užívání
hotové dílo a výsledek naší práce.
Tentokrát to byla stavba zcela výjimečná,
řekla bych přímo regionálního významu, a to
cyklistická stezka Velká Polom – Krásné
Pole. První impuls, týkající se této stavby, se
datuje někdy od roku 2003, kdy jsme spolu
s Jiřím Kopřivou navštívili ing. Krejčího, známého odborníka a velkého propagátora moderní, bezpečné a ekologické formy dopravy
– cyklistiky. Stezka vede po staré historické
polní cestě, po které lidé v dřívějších dobách
chodili nejen z Krásného Pole k nám do kostela, ale vzájemně se navštěvovali a utužovali
dobré sousedské vztahy.
Hlavním smyslem této investiční akce bylo
napojení našeho regionu na síť cyklostezek
a cyklotras na Ostravsku, proto jsme jednali
se zástupci Magistrátu města Ostravy a především s ing. Josefem Homolou, tehdejším
starostou městského obvodu Krásné Pole.
Měli jsme v úmyslu řešit stavbu jako společný
projekt a požádat společně o finanční příspěvek. Nechali jsme vypracovat projektovou dokumentaci, zajistili stavební povolení i
výběrové řízení. Stavbu realizovala společnost
JANKOSTAV Ostrava, která podala nejvýhodnější nabídku. Leč na ostravské straně
se celá záležitost trošku zadrhla, takže jsme
se rozhodli stavbu řešit samostatně, na katastru naší obce. Celkové náklady stavební
části byly 3,3 mil. Kč, Státní fond dopravní infrastruktury nám přispěl částkou 1,1 mil. Kč.
Stavbu jsme zahájili loni, ale s ohledem na
nepříznivé klimatické podmínky a v zájmu zajištění co nejlepší kvality jsme ji dokončili

V jednotlivcích byli nejlepší:
I. stupeň ZŠ VP – Martin Brázda (5. třída)
ZŠ KrP – Ondřej Šustek (5. třída)
I I. stupeň ZŠ VP – Zdeněk Krčmář (7. třída)
ZŠ KrP – Tomáš Vlček (6. třída)
letos. Dne 31. května jsme ji předali veřejnosti k užívání. Krásnopolští přislíbili, že udělají vše pro to, aby v co nejkratší době
zrealizovali navazující úsek na svém katastru.
Slavnostní přestřižení pásky se událo na horizontu. Jedná se o mimořádné místo v této
krajině, s výhledem do všech světových stran.
Na návrh ing. Baumannové jsme zajistili posezení, informační tabuli, vyrobili světový
směrník, nechali opravit kříž a zkrášlili jeho
nejbližší okolí. A protože v dřívějších dobách
byly kříže osazovány většinou pod korunami
stromů, vysadili jsme i my zde lípu, která v budoucnu svou košatou korunou zajistí hluboký
stín pro pěší a cyklisty, aby v parném létě
měli možnost usednout pod její korunou
a zamyslet se nad během života,
jeho krásami i těžkostmi.

Slavnosti se zúčastnili mnozí významní
hosté, pro děti byl připraven program, soutěžili mezi sebou žáci základní školy z Velké
Polomi a Krásného Pole. Vítězem se stalo
družstvo z Krásného Pole. Gratulujeme. U
sokolovny pak bylo pro účastníky soutěže
připraveno kromě opékání buřtů i občerstvení, které částečně sponzorovala společnost HAMÉ a. s. Program pokračoval
v sokolovně jarní country zábavou s naší domácí kapelou C&W OK BAND. Bylo fajn.
Příště přijďte i Vy, kterým to tentokrát nevyšlo. A díky všem, kteří pomohli jak se stavbou samotnou, tak i organizací slavnostního
otevření.
Ludmila Bubeníková,
starostka obce
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CYKLISTICKÉ
KLÁNÍ JIŽ
POOSMÉ

Velkopolomské
okruhy
Osmý ročník silničního cyklistického závodu amatérů Velkopolomské okruhy, který
je zařazen do seriálu Slezského poháru
amatérských cyklistů 2008, pořádá v neděli
10. 8. 2008 TJ Velká Polom.
S ou těž je vyp saná pro šest kate go rií
mužů:
M: 15-18 let na šest okruhů (90 km)
A: 19-29 let na sedm okruhů (105 km)
B: 30-39 let na šest okruhů (90 km)
C: 40-49 let na pět okruhů (75 km)
D: 50-59 let na čtyři okruhy (60 km)
E: nad 60 let na tři okruhy (45 km)
ženy pojedou čtyři okruhy (60 km)
rovněž je vypsána kategorie Handbike
(vozíčkáři), která se pojede na 2 okruhy
(30 km).
Trať vede přes Háj ve Slezsku, Dobroslavice, Plesnou zpět do Velké Polomi. Startovat mohou cyklisté s licencí i bez (příchozí).
Prezentace účastníků je v neděli 10. 8.
2008 od 8:30 do 10:30 hodin u restaurace
Gól na hřišti TJ Velká Polom.
Start v 11 hodin na ul. U Spořitelny. Vyhodnocení závodu proběhne na hřišti TJ
Velká Polom kolem 15.00 hod.
Startovné činí pro majitele licencí 80,Kč, příchozí 100,- Kč. Občané Velké Polomi
zdarma!

Srdečně zve
TJ Velká Polom
Pokud by chtěl někdo pomoci při organizaci (zajištění křižovatek, případně
doprovod závodníků autem-benzín bude
uhrazen), ať kontaktuje hl. pořadatele.
Hlavní pořadatel:
Jiří Kopřiva, tel. 728 962 586

VELKOPOLOMSKÉ
OKRUHY – 8. ROČNÍK
Závod zařazen do „Slezského poháru 2008“
– seriálu amatérských silničních závodů
1. Pořadatel:
2. Datum konání:
3. Technické provedení:
4. Místo startu:
5. Místo cíle:
6. Ředitel závodu:
7. Přihlášky:
8. Trať závodu:

TJ Velká Polom
neděle 10. 8. 2008
TJ Velká Polom
Velká Polom, ul. U spořitelny
Velká Polom, vrchol ul. Osvoboditelů
Jiří Kopřiva, tel.: 728 962 586;
e-mail: cykloservis.kopriva@tiscali.cz
restaurace GÓL na hřišti TJ Velká Polom 830 – 1030 hod.
V. Polom – Háj ve Slezsku, Dobroslavice – Plesná – V. Polom
= 1 okruh (15 km)

9. Starty kategorií:

Muži M
Muži A
Muži B
Muži C
Muži D
Muži E
Ženy
Handbike

10. Ceny:

Dle pravidel Slezského poháru.
První tři v kategorii A, B, C, D, E, Ž, M obdrží ceny.
Ostatní věcné ceny budou slosovány

11. Zdravotní zajištění:

MUDr. Jan Neiser

12. Startovné:

80 Kč při prezentaci (majitelé licencí SP)
(občané Velké Polomi – zdarma)
100 Kč příchozí

13. Různé:

závod se jede za plného silničního provozu, každý je povinen
dodržovat vyhlášku o silničním provozu, dbát pokynů policie
a pořadatelů. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům nebo jimi samými
způsobené. Závod se jede za každého počasí. Osobní věci je
možno uložit v šatnách TJ. Občerstvení zajištěno v restauraci GÓL. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu, pokud bude k tomuto donucen vnějšími vlivy a
okolnostmi. Ochranná cyklistická přilba povinná!

15-18 let
19-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60 a více

6 okruhů
7 okruhů
6 okruhů
5 okruhů
4 okruhy
4 okruhy
4 okruhy
2 okruhy

= 90 km
= 105 km
= 90 km
= 75 km
= 60 km
= 60 km
= 60 km
= 30 km

start 11:05
start 11:00
start 11:05
start 11:10
start 11:12
start 11:12
start 11:12
start 11:12

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!
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PRVNÍ SPOLEČNÁ POBYTOVÁ AKCE PRO DĚTI A RODIČE

VÍKENDOVÉ RADOVÁNKY 2008
A že to byly radovánky v pravém slova
smyslu, o tom není pochyb. Natěšené děti si
přijely do horského prostředí pro nezapomenutelné zážitky a maminky si konečně mohly
i spolu popovídat, na což nemají v tělocvičně,
při všem tom běhání a cvičení, ani trochu
času. Každá příležitost k odpočinku od běžného domácího stereotypu je přínosná pro
všechny.
Komfortní zázemí k tomuto účelu poskytla
horská chata ORIENTKA, která se nachází v
klidném prostředí jesenických lesů. Kromě
krásné přírody a čistého horského vzduchu
jsme měli k dispozici veškeré prostory chaty
včetně bazénu. Jeho téměř teplá voda byla
velkým lákadlem a zdrojem nezapomenutelných zážitků hlavně pro děti.
Při našem sportování nechyběly ani ranní
rozcvičky a cílený program k těmto aktivitám.
Hernu jsme si vybavili z vlastních zdrojů –
trampolínou, klouzačkou, prolézačkou, stanem s tunelem, kladinkou a jiným atraktivním náčiním. Nechybělo ani zábavné cvičení
na velkých gymnastických míčích, soutěže a
kreslení.
V neděli nám počasí více
Připravit, ke startu, teď!
přálo, a tak jsme hned po
s křídly můj koníčku leť!
ránu odstartovali pohybovou
Na hory k lesíčku,
hru s několika stanovišti
veselou opičku veď!
„Hledání ptačího hnízda“.
Ptáček nám samozřejmě
hlídal sladkou odměnu a pitíčko, takže po velké spor-

Kde jsme se to poděli,
v sobotu i v neděli.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
přijeli jsme na výlet.

tovní námaze všechny
děti pookřály. Čas vyhrazený na víkendové radovánky rychle ubíhal.
Možná i osamoceným
tatínkům, kteří si doma
alespoň od svých zlatíček odpočinuli.

O tom, že jsme naše děti pořádně unavili,
svědčila i zpáteční cesta autobusem, která
„mrštným opičkám“ uběhla při tvrdém spánku.
Uspořádaný víkendový pobyt pro děti a
rodiče považuji za první jarní vlaštovku, která
vyletěla z hnízda a bude se k nám pro radost
našich dětí každoročně vracet.
Při této příležitosti bych velice ráda poděkovala sponzorům: Obci Velká Polom a
SKIJO SW za finanční podporu této akce.
Společnost Hruška s.r.o. se postarala o
přísun čerstvého ovoce, za což jí také s radostným úsměvem děti i maminky děkují.
Ing. Danka Skokanová,
organizátor akce
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ORDINAČNÍ HODINY UNIVERZÁLNÍ
AMBULANCE ÚSP HRABYNĚ
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TŘETÍ PROJEKTOVÝ DEN
Moderní projektové vyučování se stalo trvalou součástí naší školní práce. V letošním
školním roce jsme realizovali už tři projekty,
čtvrtý na téma Ochrana za mimořádných situací se uskutečnil 30. května tohoto roku.
Témata projektových dnů vybíráme tak,
aby souvisela se současným životem, aby
všechny zúčastněné obohatila a přispěla
k realizaci dávno klasikem J. A. Komenským
propagované metody „škola hrou“.
My všichni, učitelé i žáci školy, víme,
že naše modrá planeta Země je příliš zatěžována existencí a činností především jednoho živočišného druhu - člověka. Proto
jsme náš další projektový den věnovali
svátku Den Země. Chceme dýchat čistý
vzduch a žít ve zdravém a pěkném prostředí.
Zpracovávali jsme proto ekologická témata
a vypravili jsme se také do okolí prozkoumat,
zda dospělí dávají nám dětem dobrý příklad,
jak se chovat k matičce Zemi.

Zpráva 6.A
Vydali jsme se v plném počtu na trasu jižním směrem. Prošli jsme staveništěm nových
rodinných domků, kde měli na odpad přistavěné kontejnery. V lese a podél potoka směrem na Dolní Lhotu bylo celkem čisto, ale na
konci lesa byly na hromadě věci, které tam
rozhodně nepatří (kachličky, sklo, pet láhve,
igelity a guma).
Zpráva 7.A a 7.B
Dne 25. dubna se konal 3. projektový den
s názvem Den Země. Žáci 2. stupně měli za
úkol zjistit, jak je naše okolí znečištěné. 7.

6

třídy prozkoumaly krajinu kolem školy a sportovního areálu.
Při zkoumání okolí školy žáci našli papíry,
plastové láhve, krabičky od cigaret, obaly od
potravin, igelity, pletiva, sklo, botu, kelímky,
svodidla, linoleum, koš, polystyrén, izolepu.
Okolí sportovního areálu cigarety, sklo, láhve,
železo, koberec, plechovky.
Nakonec jsme zjistili, že krajina, kterou
jsme zkoumali, byla na některých místech
částečně znečištěná. Zároveň jsme došli k
závěru, že v okolí hřiště a školy je hodně zeleně a stromů, které tlumí hluk a vytvářejí příjemná zákoutí.
Z nasbíraných přírodnin jsme ve škole
udělali výstavku.
Zpráva 8.A
Trasa: Velká Polom-Horní Lhota-Dolní Lhota
• rybník u školy-podél cesty vpravo a vlevo
odpadky směrem ke tvrzi i k novostavbám
• skládka v úvozu k novým domkům
• papuč v rybníce

• pod nástěnkou na hlavní cestě odpadky,
láhve
• konečná stanice vleku-bečka s dírou a
v tom nepořádek a kolem kusy betonu
• u „Majeráku“ je uklizeno, jsou tu plastové
pytle na odpadky
• na kraji Horní Lhoty na polní cestě
vpravo je rozšrotovaný vrak auta – interiér, sedačky
• zleva návoz suti, odpad ze stavby, sklo
• okolo budovy bývalého kravína v Horní
Lhotě skládka všeho možného – plechy,
zbytky materiálů, dva odstavené vraky

aut (dodávky) bez SPZ
• úvoz nad rybníkem-odpadky
• úvoz směrem k rybníku-pytel s odpadky,
plastové láhve, WC mísa
• u rybníka hokejová branka
Doufáme, že bude nejhorší nepořádek,
zejména vraky aut, odstraněn, suť se nebude
vyvážet do přírody a zlepší se životní prostředí.
Zpráva 8.B
Vyšli jsme ze ZŠ po Plesenské ulici, kde
nás upoutaly 2 sluneční panely na střeše
jednoho domu. U „nového hřbitova“ jsme si
všimli kontejneru firmy OZO na odvoz odpadků. Za Velkou Polomí vpravo jsme zpozorovali černou skládku vytvořenou
navezenou sutinou a různými odpadky. Dál
pak vlevo před Plesnou jsme uviděli další nepořádek. Celou trasu lemovaly hromady uřezaných naskládaných větví, které překážely
silničnímu provozu. Naši cestu zpestřilo pozorování srnek.
Zpráva 9.A a 9.B
V pátek 25. 4. proběhl na naší škole projektový den - Den Země. Ráno jsme šli společně na vycházku do nejbližšího okolí školy
- do prostoru bývalého statku. Naším prvním
úkolem bylo zhodnocení dnešní podoby tohoto místa. Pak jsme se zamýšleli, jak by to
tam v budoucnu mohlo vypadat. Své návrhy
jsme výtvarně zpracovali a vystavili ve škole.
Doufáme, že toto místo bude brzy jiné, hezčí,
i když ne podle našich návrhů.
A taková jsou naše dětská přání Zemi
k svátku (22. duben – Den Země)
Milá Země! Máme Tě moc rádi a snažíme
se Tě udržet v čistotě. Proto neházíme odpadky do příkopů a neznečišťujeme ovzduší.
Také bychom Tě chtěli poprosit, abys dala
více úrodné půdy dětem v Africe a aby bylo
méně válek.
Milá Země! Hodně štěstíčka a zdravíčka.
Ať každý člověk si Tě hýčká.
Milá Země, Zemičko, přeji Ti vše nejlepší
do dalších let a k svátku. Ať Tě zplodiny neničí a komíny Tě nezakouří celou. Do dalších
let Ti přeji, ať zůstaneš svěží a čilá jako na
svém začátku.
Milá Země!
Ani nevíš, jak jsi pro nás důležitá! Děkujeme Ti za to, že můžeme pít, jíst, dýchat a
máme kde žít. Díky Tobě je kolem nás
spousta vody, stromů a polí. Je to všechno
krásné, ale většina lidí si Tě neváží, a proto
doufám, že se časem přístup lidí k Tobě
zlepší.
Jen jestli už není pozdě.
Mgr. Zdenka Kordasová
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA POTVRDILA PŘEDPOKLAD

TAKÉ LETOS JSME BYLI DOBŘÍ
Biologická olympiáda má na naší škole již
tradici. Každoročně se žáci zúčastňují školního kola a ti nejlepší postupují do kola
okresního u kategorie D a okresního a krajského u kategorie C.
Téma letošního ročníku „Pole, louky, pastviny“ znamenalo nastudovat širokou škálu
rostlinných a živočišných druhů těchto ekosystémů, a to jak teoreticky, tak i v praktickém poznávání.
Žáci museli prokázat zručnost při práci s
lupou a mikroskopem. Pro postup do okresního kola bylo podmínkou navíc vypracovat
písemnou samostatnou práci na dané téma.
Okresní i krajské kolo se konalo ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě.

NAŠE

VÝSLEDKY:

Kategorie D – okresní kolo
1. místo
Lucie Stavinohová
6.A
4. – 5. místo Aneta Novotná
7.A
21. místo
Klára Tylečková
6.A
Kategorie C – okresní kolo
Michaela Brázdová
9.B
2. místo
3. místo
Tereza Tesařová
8.B
8. – 9. místo Tereza Apelová
8.A
Kategorie C – krajské kolo
4. místo
Michaela Brázdová
9.B
9. místo
Tereza Tesařová
8.B
Děvčata prokázala hluboké vědomosti,
samostatnou a tvůrčí práci, úspěšně reprezentovala naši školu. Děkujeme a blahopřeMgr. Jarmila Krejčí, učitelka přírodopisu
jeme jim.

JAK

JSME USPĚLI
V PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ NA
STŘEDNÍ ŠKOLY

Na naší základní škole končí v letošním
školním roce povinnou školní docházku 46
žáků 9. tříd. V průběhu února si tito žáci podávali podle platné vyhlášky jednu přihlášku
na jednu střední školu.
V 1. kole přijímacího řízení uspělo a bylo
přijato ke studiu 39 žáků, tj. 84,8 %.
Nepřijatí žáci pro 2. kolo podávali přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení. V tomto
kole nebyl počet přihlášek omezen. Všech 7
žáků už bylo ke dnešnímu dni ke studiu přijato.
O dobré přípravě žáků na naší škole
svědčí kromě vysoké úspěšnosti žáků v 1.
kole přijímacího řízení jistě i to, že 10 žáků
(21,7 %) bude studovat na gymnáziích, 6
žáků (13 %) si vybralo studium ukončené
výučním listem a 30 žáků (65,2 %) bylo přijato na střední odborné školy ke studiu maturitních oborů – např. informatika
v ekonomice, obchodní akademie, elektronické počítačové systémy, management
v dopravě, nutriční asistent, zdravotnický asistent, zahradnictví, přírodovědné lyceum aj.
Pro zajímavost uvádím, že 38 žáků bude
studovat v Ostravě, 5 žáků v Opavě, 2 žáci
v Havířově a 1 žák v Krnově.
Všem našim absolventům přejeme úspěchy při studiu, spokojenost s oborem,
který si ke studiu vybrali, a bezproblémové
uplatnění na trhu práce.
Mgr. Zdenka Kordasová,
výchovná poradkyně
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STRUČNÁ

NEJSTARŠÍ HISTORIE KOSTELA

PAMATUJE POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCE

Velkopolomský kostel ze 13. a 14. stol.
patří k nejstarším kostelům nejen blízkého
regionu, ale i na území dolního Slezska.
První písemná zmínka o Velké Polomi je z
roku 1288, kdy na Opavsku dožívala větev
Přemyslovců. Přemysl Otakar II. zemřel roku
1278 na Moravském poli.
Přemyslovci vystavěli ve velmi zajímavé
ose pět kostelů se zasvěcením svému rodovému příslušníkovi, českému knížeti sv. Václavu, mučedníkovi a patronu české a
moravské země. Jedná se o kostely: Olomouc r.1131, Ostrava r.1267, Velká Polom a
Chřenovice (dnes Krzanowice, Polsko u Ratiboře) r.1288 a Opava r.1291. Kostel
v Opavě vyhořel v r.1556 a dnes slouží jeho
část kulturním účelům. Ve své době všechny
kostely sv.Václava dostaly typické zasvěcení
(po zvláštním souhlasu) a byly oblíbené na
důležitých místech zemských hranic.
Vše nasvědčuje tomu, že náš kostel byl
založen plánovaně mezi Opavou a Ostravou,
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na tehdejším neosídleném území a ihned se
stal farním kostelem novým a později založeným vesnicím.
Dosvědčuje to údaj v Zemském archívu
v Opavě - signatura Bi-WVII-1, inv. 403, kde
je uvedeno celkem 23 vesnic (v abecedním
pořadí: Budišovice, Čavisov, Dobroslavice,
Dolní Lhota, Horní Lhota, Hrabyně, Chabičov, Klimkovice, Krásné Pole, Kyjovice, Lagnov (u Klimkovic), Martinov, Mokré Lazce,
Plesná, Polanka, Poruba, Pustkovec, Smolkov, Svinov, Třebovice, Vřesina a Zbyslavice.
A samozřejmě Velká Polom.
V průběhu dalších let a staletí se situace
měnila a docházelo k tzv. „vyfařování“, v souvislosti se vznikem nových far a farností, např.
v Klimkovicích, Svinově, Porubě atd. V letech
1687-1757 je v naší farnosti v evidenci již
jen 7 vesnic. V současnosti farnost tvoří
Velká Polom, Dolní Lhota, Horní Lhota a Čavisov.
Náš kostel neměl hned zpočátku svou
současnou podobu. Byl stavěn po etapách
dějepisně tak, jak se rodily již výše zmíněné
vesnice. V pamětní knize naší fary se uvádí,
že kostel v samém začátku tvořilo jen kněžiště-presbytář (kaple). Je postaven z pevného materiálu (kamene) – 11,5 sáhu
dlouhý a 3-5 sáhu široký. Presbytář je gotická loď s křížovým klenutím. Není známo,
kdy se tak stalo. Letopisné údaje jsou známy
už z doby pozdějších přístaveb a změn. Nejpodstatnější vznik okolních vesnic byl zaznamenán v letech 1377-1464. Byla to druhá
fáze kolonizace opata Bruna, po 87 letech
života obce Velká Polom. Nárůst počtu vesnic v okolí a nedostatek místa ve stávajícím
kostele si vyžádal jeho zvětšení.
V roce 1589 za panování Hukovských a
Pražmů ve Velké Polomi následovala přístavba střední části lodě kostela. V roce
1741 přistavil rod Wilczků současnou věž
kostela, 1782 byla vystavěna farní budova,
1842 malá kostelní věž se sanktusovým zvonečkem, 1857 hřbitovní zeď a 1859 bylo vybudováno oratorium se sakristií. Jednalo se

o oddělené místo v kostele, určené pro panstvo nebo řeholníky, se samostatným přístupem a stabilizovaným místem.
Obec samotnou i kostel v období 1288
až 1918 (630 let) drželo celkem 10 feudálních rodů v různých časových úsecích. Byli
to: 1288-1350 (62 let) Vikard a Jindřich
z Bítova. 1350-1486 (136 let) Donáti, 1486
až 1492 (6) Osinští, 1492-1500 (8 let)
Ochabové a Hukovští, 1530-1666 (136 let)
Pražmové, 1666-1685 (19 let) Jiří Štěpán
z Vrbna, 1685-1702 (17let) klášter Velehradský a 1702-1918 (216 let) Wilczkové.
Nejvíce si povšimneme tří rodů, které držely
vesnici v delším časovém rozpětí a byli patrony kostela. Měli větší zásluhy o rozvoj a
historický dějinný vývoj.

DONÁTI: 1350-1486 (136 LET) Rok
1416 je významný pro Velkou Polom tím, že
při administrativním styku s knížecím městem Opavou započali užívat název „Donáti
z Velké Polomě“.
V roce 1447 věnovali našemu kostelu
zvon o váze 500 kg. V kněžišti je pochováno
asi 13-25 rodinných příslušníků (podle prof.
Pilnáčka, autora genealogie rodu Donátů).
Po opuštění Velké Polomi přešli do služeb
opavského knížete.
PRAŽMOVÉ: 1530-1666 (136

LET)

V roce 1589 došlo k přístavbě střední části
(lodi) kostela a také v tomto roce došlo ke
kanonizaci (vysvěcení) společně s kněžištěm.
V roce 1628 přetavili zvon po Donátech a
nabyli dva o váze 280 a 190 kg. Tyto zvoní
dodnes. V roce 1637 darovali kostelu křtitelnici, 1641 pořídili tři nové oltáře. Tyto dosloužily v r.1887.
V letech 1571-1626 došlo k evangelizaci naší fary na „luteránskou“. V lodi kostela je pochován od r.1666 hrabě Vilém
Pražma se dvěma manželkami a vnučkou.
V roce 1645 započalo u naší fary vedení
matriky. Údaje byly zapisovány v latinském
jazyce.
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VE
LET)

Tento rod držel vesnici a byl patronem kostela nejdéle. Po mnohých reformách císařovny Marie Terezie (školství, katastrální
výměry daně, soupisy obyvatel aj.) započal se
pozvolna kultivovat i život tehdejších obyvatel. V administrativě přibývalo již vzdělanějších lidí a také se více zapisovaly různé
události na vesnicích pro zachování jejich historie. U dělného lidu se po zrušení povinné
roboty výrazněji změnilo jeho hospodářské a
sociální postavení.

PRVNÍ KNĚŽÍ Ani archivní materiály Arcibiskupství olomouckého nám nemohou pomoci s informací o tom, odkdy jsou v naší
farnosti uváděni první kněží. Teprve prof. Pilnáček uvádí, že náboženské obřady od samého začátku našeho kostela a farnost vedli
kněží z Opavy. Uvádí jmenovitě Wilhelma
Fürsta a jeho patronku Johanu Donátovou.
Mně se podařilo dát dohromady posloupnost
velkopolomských kněží, včetně jejich stručných životopisů od roku 1508 až po dnešek.
Vystřídalo se tady 26 farářů a 48 kaplanů.
Pozoruhodný a také chvályhodný je přehled
novoknězů, kteří vyšli z naší farnosti a bylo
jich 33. Z Velké Polomi 19 (1580-1946),
Čavisov 2 (1814-1940), Dolní Lhota 5
(1855-1938), Horní Lhota 5 (1669-1941)
a Krásné Pole 2 (1778-1955). Rovněž u
těchto jsou známa jména a jejich životopisy.
FARNÍ MATRIKA Teprve tridentský koncil
římskokatolické církve, konaný v r.1563, stanovil povinné vedení matrik u všech farností.
Jsou v nich chronologické záznamy u dětí
narozených, pokřtěných, o uzavírání manželství a o úmrtí. Naše farnost zahájila jejich vedení v roce 1645 (bylo to 82 let po trident.

VELKÉ POLOMI
Koncilu). Znamená to, že od počátku naší
vesnice i přifařených obcí není písemných
záznamů o jejich obyvatelích - 357 let.

STARÝ HŘBITOV Je velmi starý, památný
a výjimečný. Je součástí kostela a také stejného stáří. U venkovských kostelů ze 13. a 14.
století byli všichni katolíci (z celé farnosti) pohřbíváni do tří dnů po úmrtí na posvátném
místě u kostela. A jak postupně přibývalo přifařených vesnic, tak přibývalo i hrobů. A jestliže již v počátku historie našeho kostela je
uváděno 23 vesnic, tak si je třeba představit
v samém počátku vzdálenosti z Polanky, Klimkovic, Mokrých Lazců a dalších míst pro pohřbívání ve Velké Polomi. Obdobně se jednalo
o účast na bohoslužbách, výuku dětí náboženství atd. Hřbitovní místo nestačilo (musí se
vzít v úvahu mimořádná úmrtnost po morech),
a tak byli zemřelí pochováváni i za hřbitovní zdí.
U nás snad přicházela v úvahu farní zahrada.
Prof. Ludvík Novák (náš rodák a regionální badatel) citoval i možnost zahrady panského
dvora a tvrze. Dostatek místa na pohřbívání se
vyřešilo založením far v Klimkovicích, Svinově,
Porubě aj. V další fázi vývoje byly zřízeny samostatné hřbitovy v obcích Hrabyně 1843,
Chabičov 1878, Krásné Pole 1913, Čavisov,
Dolní Lhota 1936 a Horní Lhota 1951. Starý
hřbitov je ohrazen kamennou zdí, která byla
vybudována v roce 1857 a v současnosti je
vedena jako nemovitá kulturní památka.
Pamětihodností starého hřbitova je lípa u
kněžiště kostela. Je vedena jako „památný a
chráněný strom,“ její stáří je uváděno různě.
Nikde však není uveden údaj, kdy byla vysazena. Dá se předpokládat, že naši předci Slované uctili její slovanský symbol a vysadili ji
na počest výstavby kostelního kněžiště v 13.
století v jeho blízkosti.

Jde o druh lípy malolisté (Tilia cordata
Mill), vysoká je 16m, obvod kmene je 6m a
má betonovou výplň. Ostatní stromy na hřbitově - čtyři lípy a jasan - jsou zjevně mladší
a lze usuzovat, že jsou z doby přístavby
střední části kostela z r.1589.

NOVÝ HŘBITOV byl předán do užívání
v roce 1987. Nachází se v okrajové části
obce u krajské komunikace na Plesnou.
Tento byl zřízen s ohledem na současnou situaci v obci. Nový hřbitov byl na přání občanů
Velké Polomi vysvěcen 31.10.2004 současným farářem P. Petrem Eliášem.
V současnosti je kostel se hřbitovní zdí
prohlášen kulturní památkou. Je to lidské
dílo vzniklé v minulosti, jehož historická a
umělecká hodnota je obrovská. Mělo by být
celospolečenským zájmem tyto stavby zachovat i pro příští generace.
Zpracoval u příležitosti 720. výročí trvání
obce Velká Polom místní patriot a občan
František Kopřiva
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LET TRVÁNÍ MYSLIVECKÉHO SPOLKU

VELKOPOLOMSKÝ HUBERT BILANCUJE

Přesné údaje o založení mysliveckého
spolku ve Velké Polomi nejsou známy. Myslivecký kronikář se odvolává na rok 1908 a
uvádí, že zakládající členové byli p. J. Myslivec a A. Sommer.
Výměra honitby byla značná a činila
1 236 ha, Nájem byl stanoven na šest let a

měl vypršet na podzim roku 1914. V srpnu
1914 však vypukla 1. světová válka a nový
pronájem byl proveden až po jejím skončení
v roce 1918. Nájemcem na dobu dalších
šesti let se stal lesmistr Rychter, ten ji vlastně
pronajal pro hraběte Wilczka, který přijížděl
na letní sídlo do Dobroslavic. V roce 1924

POZVÁNKA
MYSLIVECKÉ

SDRUŽENÍ

VÁS

H UBERT VELKÁ POLOM

SRDEČNĚ ZVE

NA VÝSTAVU TROFEJÍ U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV

100 let trvání mysliveckého spolku
Výstava se bude konat v Kulturním středisku ve Velké Polomi ve dnech
21. června od 9:00 hod do 17:00hod
22. června od 9:00 hod do 17:00 hod
Na výstavě bude možno shlédnout trofeje různých druhů zvěře od myslivců
MS Velká Polom za celou dobu jejich činnosti. Součástí výstavy bude také
chovatelská přehlídka loveckých trofejí OMS Ostrava.
Bude připraveno občerstvení včetně zvěřinového guláše.
Všechny občany srdečně zvou myslivci.
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byla provedena rozsáhlá pozemková reforma
a honitba byla pronajata honebnímu spolku
s názvem „Lovu zdar“, který měl deset zakládajících členů. Prvním předsedou byl p. F. Honajzer. Později se honební spolek rozšířil o
další čtyři členy a pak držel honitbu až do německé okupace. Smutný konec honebního
spolku je datován dnem 10.10.1938, kdy se
konal poslední hon na zajíce a bažanty.
Potom členové museli odevzdat zbraně na
četnickou stanici a v honitbě hospodařili členové německého spolku z Vítkovic.
V kronice se také dočteme o počtech ulovené zvěře. Za první republiky se střílelo průměrně okolo 150 zajíců a 80 bažantů. Odlov
spárkaté zvěře činil asi 8 kusů. 2. světová
válka se podepsala na užitkové zvěři tak, že
několik let se nelovilo vůbec a pak se začínalo u 2 kusů srnčího a 15 zajíců.
Po 2. světové válce byla činnost spolku
obnovena dne 3. 7. 1948, kdy se konala
ustavující schůze. Byla dána možnost všem
zájemcům ucházet se o členství. Honitba
byla propachtována od honebního společenstva s výměrou 972 ha. Název byl „Myslivecká společnost Hubert ve Velké Polomi“.
Ustavující výbor měl pouze 4 členy a 2 členy
kontrolní a revizní komise. Prvním poválečným předsedou byl p. K. Kozelský, členy výboru F. Klapuch, H. Demel a J. Tománek.
Komisi pak tvořili V. Klapuch a K. Kremer.
V roce 1959 se začínají v revíru objevovat
divočáci. První kus černé zvěře byl uloven
v březnu roku 1960 p. K. Tichým v Pískových
Pokračování na straně 11
dolech.

Bumerang_01:Layout 1

3.6.2008

8:42

Stránka 11

VELKOPOLOMSKÝ HUBERT...
Pokračování ze strany 10
Léta 1977 až 1993 byla poznamenána
slučováním honiteb s výměrou menší než
1 000 ha. V květnu 1977 jsme se sloučili
s honitbami Dolní Lhota – Krásné Pole a
Horní Lhota – Kyjovice. Vznikl nový celek
s výměrou přibližně 3 000 ha a 65 členy. Postupem času se členská základna ustálila na
počtu 55 členů. Není nutné zdůrazňovat, že
provozování myslivosti na tak rozsáhlém katastru mělo své klady (možnost lovu na větším prostoru) i nedostatky (rozdílný přístup
členů k provozování myslivosti).
Po 16 letech společného hospodaření byla
dána možnost opětovného rozdělení honiteb.
Na výroční schůzi v březnu 1993 se odsouhlasilo, že myslivecké sdružení Družba zanikne
a vrátíme se k hranicím honiteb před rokem
1977 a i k původnímu názvu sdružení Hubert.
Činnost a hranice mnoha honiteb zasáhla realizace myslivekého zákona z roku
2001. Naše sdružení nemělo s realizací vážnější problémy. Některá sdružení v okolí však
zanikla a tak se k naší honitbě postupně přičlenilo dalších 170 ha pozemků.
K dnešnímu dni čítá členská základna 21
členů. Služebně nejstarší členové jsou ve
spolku od roku 1961. Finančně je chod
spolku zajišťován členskými podíly, pořádáním mysliveckých plesů, prodejem zvěřiny a
sponzorskými dary. Největší výdaje činí nákupy krmiva, kusové soli, dezinfekčních a
ozdravných prostředků pro zvěř a materiálu
na výstavbu mysliveckých zařízení. Dle možností a dostupnosti chovného materiálu in-

vestujeme i do nákupu bažantů pro zachování a rozšíření jejich chovu u nás.
V posledních letech zaznamenáváme nárůst počtu kusů černé zvěře a objevují se
také jezevčí rodinky. Jejich největší výskyt lze
pozorovat v lokalitě Dubská.
Zvyšování stavu drobné zvěře u nás brání
rostoucí počet pernatých dravců. Jedná se
především o káně lesní, jestřába lesního, motáky a především krkavce velkého. Protože
tito dravci jsou celoročně chráněni, působí
velké škody na stavech drobné zvěře a
někdy dokonce zaútočí i na mláďata srnčí
zvěře.
Myslivecké sdružení stejně jako mnohé
jiné organizace se potýká s rostoucím věkovým průměrem svých členů. Pokud někdo
z mladší generace projeví o myslivost zájem,
brzy zjistí, že být myslivcem neznamená jen
procházet se v zeleném se zbraní na rameni.
Po absolvování ročního mysliveckého kurzu
je nutno složit náročné zkoušky. Následuje
mnohatisícová investice do zbraní, mysliveckého vybavení a členského podílu. Celoroční
práce v honitbě, pravidelné zimní přikrmování
zvěře a zajišťování různých akcí je náplní činnosti každého myslivce.
Úspěšně provozovat myslivost v naší obci
by nebylo možné bez honitby, kterou nám
pronajímají majitelů pozemků. Děkujeme jim
i za to, že občas i přivřou oko nad škodou
způsobenou lesní zvěří na jejich majetku. Dík
za finanční a materiální podporu naší činnosti
patří také obecnímu úřadu v naší obci.
Myslivecké sdružení Hubert Velká Polom

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
RODIČŮ PŘI ZŠ VELKÁ
POLOM
Výbor občanského sdružení rodičů v letošním školním roce připravil a organizoval
několik akcí. Již v září jsme pro děti uspořádali drakiádu. Počasí nám přálo a tak se u
vodojemu sešlo mnoho dětí i se svými rodiči.
V prosinci výbor sdružení organizačně spolupracoval se školou na akci Možná přijde i
Mikuláš. Tuto akci jsme podpořili i finančně.
Z poskytnutého příspěvku byla hrazena diskotéka rádia Kiss Morava, občerstvení pro
děti, odměny za sportovní soutěže a také
byly zakoupeny malé sladkosti pro všechny
přítomné děti.
Letošní tradiční společenský ples se
konal 12. 1. 2008. Z ohlasů usuzujeme, že
se Vám večer a plesová noc velmi líbila, a to
nás těší. Děkujeme všem, kteří jste nás přišli podpořit. Z finačního zisku byla zakoupena reprezentační trička s logem naší ZŠ,
hra stolní fotbal. Dále financujeme nákup
odměn pro děti, které se účastní různých
soutěží či reprezentují školu.
V dubnu výbor sdružení zorganizoval pro
děti akci pod názvem „Netradiční sportovní
odpoledne“. Za pěkného počasí se sešlo
okolo 50 dětí. Všechny úspěšně zvládly připravenou soutěžní trasu lesem i s úkoly,
které je cestou čekaly. Každý účastník obdržel malé občerstvení a vítězové si odnesli
věcné ceny. Tradiční dětský den proběhl 24.
května za účasti rekordního počtu dětí, ale i
dospělých. Zahrada školy se naplnila devadesáti dětmi, které měly možnost vyzkoušet
si svoji obratnost, rychlost, ale i soustředění
při různých zábavných úkolech.
Poděkování patří všem členům výboru
občanského sdružení rodičů při ZŠ, kteří věnovali svůj volný čas přípravě a organizaci všech
Mgr. Anna Hrubá,
akcí.
jednatel OS R při ZŠ Velká Polom

STONOŽKA MÁ UŽ JEDEN ROK
V tomto školním roce začal na naší škole
vycházet časopis Stonožka. Děti z redakčního kroužku poctivě plnily stránky každého
vydání svými zajímavými příspěvky. Každé
číslo bylo tematicky zaměřeno a v každém
čísle také vycházely pravidelné rubriky: zajímavé budovy ve Velké Polomi, akce školy,
významná výročí, životopisy herců, móda.
Jednotlivé výtisky mohly také vznikat za vydatné podpory obce, kde nám je ochotně a
zdarma zkopírovali. Všechna čísla Stonožky
najdete také na internetových stránkách
naší školy www.zs.velkapolom.net.
V příštím roce bychom rádi ve vydávání
Stonožky pokračovali a uvítali bychom také
sponzorský dar – např. na barevné papíry,
barvu do tiskárny, barevnou tiskárnu apod.
Barb ora Rohelová, učitelka,
vedoucí kroužku
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NÁM...

Včelaři z Chlebovic
Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s prosbou
o pomoc při hledání včelařských exponátů. Dovolte nám, abychom se
představili. Jsme ZO Českého svazu
včelařů, o.s. Frýdek-Místek, která se
stará o Dům včelařů v Chlebovicích,
jehož součástí je již vyhlášené včelařské muzeum a skanzen. Naše poslední období bylo ve znamení větší
propagace velice opomíjeného oboru
včelařství. Otevíráme nové prostory
včelařského muzea, do kterého bychom rádi přivítali další exponáty.
Víme ze svých zkušeností, že často
staré včelařské věci končí na smetištích, neboť rodiny neví, kam by tyhle
věci mohly nabídnout. Vzhledem k
tomu, že naše muzeum láká mnoho
turistů a zájezdů, je to zároveň i propagace našeho kraje.
Budeme vděčni za jakoukoliv
pomoc.
S pozdravem
Marie Knödlová,
jednatel ZO
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PRAVDIVÁ ZPRÁVA O DOBYTÍ POLSKA

TAJNÁ ZBRAŇ JOŽIN
Jako jeden z očitých svědků a přímých
účastníků epochálního zájezdu country skupiny C&W OK BAND Velká Polom do Polska bych se se čtenáři rád podělil o dojmy
z tohoto podniku, který se uskutečnil 10. 5.
tohoto roku a hluboko se zapsal do našich
srdcí.
Všechno začalo tak, že jsme byli osloveni
jistým skutečným znalcem umění a požádáni,
zdali bychom nezahráli
na jezdecké soutěži
v obci Napoleónow
v Polsku. Přestože zahraniční angažmá běžně odmítáme, rozhodli jsme se
tentokrát udělat výjimku
a skočili jsme po tom
jako diví.
Předem jsme si s pořadateli vyjasnili, že od
nás nemohou očekávat
takové zázraky, jako například zpívání v angličtině. K našemu údivu
nerezignovali, přestože
byli varováni a my jsme
začali pomalu hledat Napoleonów na mapě Polska. Nebylo to snadné,
takovou mapu prostě
ještě nevydali. To nás ale
neodradilo a když jsem
našel Napoleónow na satelitní navigaci přibližně v místech, kde se měl nalézat, mé
srdce technika zaplesalo, protože opět zvítězil duch nad hmotou. Jak zjistíte dál, nebylo
to vítězství.
Přípravám jsme věnovali nezměrné množství času a naučili se i dvě písně z repertoáru
Ivana Mládka, protože podle našich informátorů to v Polsku letí. Proto, abychom našim
hostitelům udělali radost, naučili jsme se refrény polsky. Dodnes se dohadují o tom,
jakou slovanskou řečí, přitom tolik cizí, jsme
ten refrén zpívali.
Přišel konečně kýžený den a hned ráno
jsme vypravili dva členy kapely spolu s technikou směrem na sever. Řidič znal místa určení, a tak jsme byli klidní. Před polednem
vyrazila druhá skupina vedená satelitní navigací a intuicí. Na našem odhodlání dojet až
do Napoleónowa nám nezabránilo ani překročení hranic, ba ani nás nezdržely krásné
stopařky podél komunikace, o nichž jsme
měli informace, že nepatří k nejzdravějším.
Satelitní navigace nás spolehlivě zavedla

asi 50 kilometrů severně od Napoleónowa a
tvářila se, jako že jsme v cíli. Potupně jsme se
nechali navést do skutečného cíle slovními pokyny. Byli jsme rádi, že jsme dopadli celkem
dobře, taky jsme mohli být někde u Varšavy.
Areál, do něhož jsme přijeli, nás příjemně
překvapil, opravdu je řešený stylově a dobře
vybavený.

Když se totiž první, dvoučlenná část naší
skupiny dostavila do Napoleónowa, přijal
hlavní pořadatel s porozuměním to, že bude
ubytovávat dva hudebníky. Když se profláklo,
že je nás šest, poklesla mu čelist a ubytoval
nás za bažinami. Místo našeho ubytování
bylo pěkné, vybavené a čisté, ale bylo daleko.
V noci o to dál. Byla temná noc a my, pouze

Zamáčkli jsme slzu, když jsme se shledali
s naším předvojem, který již stačil rozmístit
hlavní části našeho zařízení. Dokončili jsme
sestavení aparatury, udělali zvukovou
zkoušku a očekávali, cože se bude dít. Jak
to bývá u takových soutěží běžné a známe to
i z akcí, které bývají v Polomi, nejdříve je
třeba dát do pořádku koně i sebe, pak se
teprve jde na akci. Začali jsme hrát asi tak
kolem sedmé hodiny a starali se pak o zábavu celý večer.
Dalo by se říci, že vzhledem k tomu, že
jsme ani my, ale ani naši hostitelé nevěděli,
co můžeme očekávat, celkem se vlastní
hraní vydařilo a kolem jedné hodiny po půlnoci jsme skočili. Zahráli jsme i známou
skladbu Waterloo, kterou hrávali Greenhorns,
i když se nám zdálo, že se jaksi do Napoleónowa nehodí. Naše tajná zbraň byla Jožin
z bažin. Toho jsme hráli celkem třikrát a návštěvníci se jej nemohli nabažit. Nakonec
jsme uklidili aparaturu a následovalo něco,
čemu se v známém českém filmu říká „návrat osleplých Bulharů do vlasti“.

s jedinou nevalně svítící baterkou, jsme se
ubírali po úzké cestě. Z obou stran se ozývaly typické zvuky džungle. Někdo tipoval na
žáby, někdo na noční kvakoše, vyskytl se i
seriózní názor, že se jedná o Marťany, všichni
jsme se ale obávali, že ve skutečnosti je to
Jožin z Bažin, kterého jsme předtím vyvolali
a zesměšnili naší písní.
Asi to Jožin nebyl. Ráno jsme zjistili, že to
zase tak daleko není a po vydatné snídani se
vydala nejprve čtyřčlenná a pak i dvoučlenná
skupina směrem domů. Satelitní navigace
nasála GSM souřadnice domova a vedla nás
neomylně.
Ve Velké Polomi jsme opět, tentokrát podruhé, zamáčkli slzu, protože doma je doma.
Evžen Hofmann

Bližší informace o místě konání akce lze
najít na HYPERLINK „http://www.napoleonskazagroda.pl/“ www.napoleonskazagroda.pl.
Fotografie z akce jsou k dispozici na
http://picasaweb.google.cz/cwokband

13

Bumerang_01:Layout 1

3.6.2008

8:42

Stránka 14

VÝZVA VŠEM OBČANŮM
VELKÉ POLOMI

S BĚRNÝ

Vážení občané,
opakovaně vás vyzýváme, abyste ve
sváteční dny – neděle a jiné svátky – nerušili své okolí zvuky sekaček, pil, sbíječek a jiných strojů či zařízení. Snažte se
tyto práce zvládnout v průběhu pracovního týdne a v sobotu do cca 18 hod.
Opakovaně jsou na obecní úřad zasílána
upozornění na bezohledné chování a
neúctu k nejbližšímu okolí. Většina z nás
si chce a potřebuje v klidu odpočinout.
Je to jen otázka slušnosti, neuspěje
nikdo s argumentem, že přes týden nemá
čas, činnosti jako sekání trávníku, řezání
dřeva a další většina z nás zvládá v pracovních dnech!! Prosím, nenarušujte
dobré sousedské soužití a respektujte
potřeby jiných.
Ludmila Bubeníková,
starostka obce

V prostorách Kulturního střediska
bude v nejbližší době umístěn sběrný box
na odpad, který tvoří drobná elektrozařízení a baterie.
Občané mohou toto zařízení využívat
zdarma a odkládat zde odpad – baterie,
mobilní telefony, rychlovarné konvice, holící strojky, fény, toustovače, elektron. hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice,
kalkulačky apod.
Do sběrného boxu NEPATŘÍ - počítače, monitory, lednice, pračky, žárovky,
zářivky, autobaterie apod.

INZERUJTE
INZERUJTE
INZERUJTE
Vážení čtenáři,
oznamuji Vám, že máte možnost
nabízet v tomto zpravodaji své služby, výrobky či jinou činnost. V případě zájmu se informujte o ceně za
reklamu na obecním úřadu – tel. č.
553 770 228.
Ludmila Bubeníková,
starostka obce

Z LATÝ DÁRCE
LADISLAV KAŠPAR

Náš upřímný dík
Rádi na tomto místě uvádíme, že máme
mezi sebou dalšího významného dárce krve,
tentokrát je to pan Ladislav Kašpar, Osvoboditelů 450, který za 40 bezpříspěvkových
odběrů získal zlatou medaili prof. MUDr. J.
Jánského. Drobným dárkem a pohoštěním
na obecním úřadě jsme vyjádřili p. Kašparovi
úctu a poděkování za jeho vysoce humánní
postoj.
Ještě jednou – děkujeme za nás všechny
a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Ludmila Bubeníková
starostka obce
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BOX

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, PAPÍRU A
ELEKTROZAŘÍZENÍ V ROCE 2008

jarní
podzimní

7. 6. 2008
13. 9. 2008
Pavlína Mučková

DĚKUJEME DÁRCŮM
Lhostejnost? Kdepak!
O čem je řeč? Před nedávnem jste
byli, občané Velké Polomi, vyzváni k finanční pomoci s cílem zajistit dostatek
zdrojů pro vydání publikace Historie
vodní tvrze ve Velké Polomi. Velmi příjemně jsme byli překvapeni, kolik dárců
ochotně přispělo na daný účel. Jednotlivci, podnikatelé i společnosti neváhaly.
Podařilo se tak zajistit financování všech
výdajů s publikací spojených. Přijaté dary
ve výši 133.300,- Kč svědčí o tom, že k
našim lidem slovo lhostejnost nepatří.
Děkujeme všem dárcům! A děkujeme
také členům komise pro historii a památky pánům Alfrédu Bittovi, ing. Evženu
Hofmannovi, ing. Luboši Kadulovi, Františku Kopřivovi a Petru Rosovi za iniciativu a ochotu se v této věci angažovat.
Ludmila Bubeníková,
starostka obce

DEN Z EMĚ - S BĚR STARÉHO PAPÍRU

PATŘÍ JIM POCHVALA
Součástí projektového dne Den Země byl
také sběr starého papíru. Do akce se zapojili žáci všech tříd i učitelé.
Nejvíce papíru přinesli Hynek Koprovský ze
3. třídy (96 kg), Jakub Štefko z 1. třídy (92,5
kg) a Daniel Kozelský ze 6. třídy (85,5 kg). Byli
odměněni čokoládou, na kterou věnovalo finanční prostředky Občanské sdružení rodičů
při ZŠ a MŠ Velká Polom. Všichni dohromady
jsme nasbírali 1 430 kg starého papíru.

Sběrová akce byla vyhlášena jako sbírka
na PC učebnu, kterou postupně budujeme
jako naše školní polytematické informační
centrum. Peníze, které jsme za nasbíraný
papír dostali, jsme využili na zakoupení Ottovy obrazové encyklopedie ZVÍŘATA.. I tato
kniha je nám k dispozici v počítačové učebně
po celý vyučovací den.
Mgr. Zdenka Kordasová
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ZAJÍMAVÝCH AKTIVIT V OBLASTI VYUŽITÍ

VOLNÉHO ČASU DĚTÍ, MLÁDEŽE I DOSPĚLÝCH:

Být šťastný,
znamená tvořit
PŘIPRAVUJE SE:
– pro všechny rodiče, kteří hledají pro své děti rozšířené možnosti rozvoje jejich osobnosti
– pro všechny občany, kteří by rádi objevili svůj tvůrčí potenciál a neměli doposud možnost
jej projevit a rozvíjet
„TVŮRČÍ DÍLNA“
– pro děti a mládež, kteří se chtějí výtvarnému umění profesionálně věnovat a rádi by navštěvovali přípravný kurz na střední uměleckou školu
– pro amatérské umělce, kteří přivítají inspiraci a obohacení o nové zajímavé výtvarné techniky
Zárukou vysoké kvality připravovaného projektu je paní lektorka Ing. Hana Žaludová,
která přes 20 let působí na profesionální úrovni v oblasti výtvarného umění. Ve svých dílech
zanechává otisk citu hlubokého porozumění a umělecké vyzrálosti. Výsledný dojem díla je
umocněn použitím ojedinělých výtvarných technik, s kterými se návštěvníci „TVŮRČÍ DÍLNY“
budou moci seznámit a používat ve svém výtvarném projevu.

PŘIPRAVOVANÉ
1. PŘEDVÁNOČNÍ

DÍLNA

Říjen – listopad – prosinec Kurz keramiky
kdy? Soboty

KURZY:

08.30 – 10.00
10.00 – 11.30
14.00 – 16.00

(10 setkání)

malé děti s rodičem
děti 8 let – 15 let
mládež + dospělí
možnost kolektivního díla

cena kurzovného:
malé děti s rodičem, děti 8 – 15 let.......................... 1.700,- Kč
mládež + dospělí ..................................................................... 2.000,- Kč

v ceně je zahrnuto: lektorné, materiál, hlíny, glazury, vypalování, nářadí

2. DÍLNA ART-PROTIS
– práce s ovčím rounem
– návštěva ateliéru Art-protis v Brně
– možnost domluvy víkendového pobytu a prošití díla
Únor – březen 2009
kdy?
Soboty Kurz techniky Art-protis
(8 setkání)
– tvorba textilního obrazu
věková kategorie: mládež od 15 let, dospělí
cena kurzovného: ........................................................................ 2.000,- Kč

v ceně je zahrnuto: odměna lektorovi, materiál (ovčí rouno), pasparta A3
Činnosti budou probíhat ve Velké Polomi, v jednání je pronájem části objektu bývalé školky
na ul. Osvoboditelů
V návaznosti na keramickou a textilní dílnu budou připravovány kurzy různých výtvarných
technik pro děti i veřejnost.

PANÍ

ING.

HANA ŽALUDOVÁ
ŽIJE A TVOŘÍ V B UDIŠOVICÍCH

Ve své činnosti se zaměřuje na sklomalbu, textilní techniku Art-protis, keramiku
a propagační grafiku (kalendáře, PF). Studovala VŠB Strojní fakultu, Dějiny umění na
Ostravské univerzitě u prof. doc. P. Holého,
navrhování kovových plastik a tepání reliéfů
v mědi u prof. A. Hebrmanna.
Mezi její nejvýznamnější realizace patří:
„Zátiší“ – Art-protis (3m x 2m), Česká národní banka v Ostravě
„Sv. Ludmila, sv. Hedvika“ – malba na
skle, Ostravsko-opavská charita
„Nebeský glóbus“ – kovaná plastika s vitrážemi, spolupráce s prof. Alfrédem Habermannem pro Univerzitu Palackého v
Olomouci
„Polomská tvrz“ – Art-protis (3 m x 2 m),
Motorest u Tvrze ve Velké Polomi
„Vesnický román“ – Art-protis, (diptych
2m x 1m), RÚ Hrabyně
„Hudební variace“ – sklomalba, (4 objekty 170 x 90 cm),
rekonstrukce salónku radnice Moravskoslezské Ostravy
Mnoho dalších děl je umístěno v soukromých sbírkách.

Vážení a milí čtenáři,
rodiče, vážení občané,
rozvojem tvořivosti můžeme sami
sobě a hlavně svým dětem usnadnit
cestu hledání vztahu k sobě, k ostatním,
k hodnotám života.
Přála bych si, aby činnost „TVŮRČÍ
DÍLNY“ napomáhala k láskyplnému sebevyjádření dětí i dospělých.
Za přípravu a organizaci
Ing. Dana Skokanová

Informace, dotazy a přihlášky:
Tel.: 776 771 879, 736 190 227

15

Bumerang_01:Layout 1

3.6.2008

8:42

Stránka 16

Vedení obce Velká Polom
Vás srdečně zve na oslavy
720. výročí trvání obce
SOBOTA 14.
PROGRAM SLAVNOSTI:

ČERVNA

10.00 Mše sv. v místním kostele sv. Václava
11.00 Průvod obcí od kostela k parku u Motorestu
11.30 Slavnostní ceremonie k výročí obce:
– historické písničky, tanec
– sokolníci - ukázky letů dravých ptáků
– gladiátoři
– rytíř a jeho kůň
– Barbaři - šermíři
– mistr ostrého meče - představení
z katovské dílny
– kejklíři
– Rytířký peškový turnaj - soutěž
– rytířské souboje
– turnaje
– ukázka palných zbraní
19.30 Večerní část programu:
– vystoupení místních souborů a spolků
– hudba a tanec - kapela TURBO
– ohňová show a ohňostroj
– letní noční karneval - hudba: VIZE
Doprovodný program:
– katovská dílna - ukázky mučících nástrojů,
– komponovaná představení
– výstavka chladných zbraní a zbroje

občerstvení zajištěno
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