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OBECNÍ STRÁNKA
Vážení občané,
úvodem vám všem chci popřát hezké slunečné léto a v pohodě
strávenou dovolenou. Pro nás (vedení obce) to budou naopak „perné“
měsíce. Již jsem vás informovala, že tento rok bude základním problémem rekonstrukce základní školy. Díky získané dotaci necelých 15 mil
Kč jsme počátkem června stavbu zahájili. Rozsah prací je značný, čas
na rekonstrukci krátký – během prázdninových měsíců. Cílem je odstranit nejzásadnější funkční, provozní a estetické závady. Jen ve stručnosti
k hlavním okruhům stavebních úprav: ve školní kuchyni jde o úpravu
dispozičního řešení, aby provoz odpovídal současným hygienickým
předpisům a zabudování vzduchotechniky. Budou vyměněna okna za
plastová, stěny obloženy keramickými obklady, vyměněna bude i část
nejnutnější technologie.
V tzv. „staré části školy“, postavené v r. 1961, budou vyměněna
okna, dveře, opraveny podlahy, modernizováno bude sociální zařízení i
šatny. Rekonstruována bude elektroinstalace, zdravotechnika, položena nová podlahová krytina, upraveno bude respirium. Součástí stavby
bude i zateplení fasády a její úprava v barevných odstínech. Bude zajištěna i svislá izolace proti zemní vlhkosti, oprava se dotkne i venkovní
plochy položením zámkové dlažby a úpravou příjezdové komunikace.
A výsledek? Nejen zkrášlení objektu školy a jeho nejbližšího okolí,
ale i vytvoření slušných podmínek pro výuku a práci personálu.
Nezanedbatelné budou výsledné provozní úspory – tepelné ztráty by
se měly díky uvedeným zásahům snížit na minimum, což by se mělo
projevit v hospodaření školy.
Zhotovitelem díla je Beskydská stavební a. s. , kterou vybrala v
rámci výběrového řízení komise z 9 uchazečů. Členy výběrového komise určila rada obce. Byla složena ze zástupce základní školy, obce a
odborníků ve stavební činnosti. Věřím, že komise měla šťastnou ruku a
že uvedená společnost se vyrovná s přidělenou zakázkou se ctí.
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A co poté? Podle toho, jak se vyrovnáme se všemi nároky na výše
uvedenou stavbu organizačně i finančně, rozhodneme o dalších připravených aktivitách, jako je oprava části komunikace v areálu skladů,
oprava dalšího úseku chodníku na ul. Opavská, či pokračování stavby
chodníku na ul. Osvoboditelů po křižovatku s ulicí Za humny. Na všechny jmenované akce jsme žádali o dotace na různých institucích – zatím
neznáme výsledek – ten taktéž ovlivní konečné rozhodnutí.
A co jsme dělali v prvních měsících tohoto roku? Kromě samozřejmě běžných záležitostí, oprav a údržby jsme především připravovali
všechny potřebné podklady pro přiznání přislíbené dotace na školu,
kterých bylo zapotřebí velké množství - různé formuláře, výpisy z listu
vlastnického, rozpracování investičního záměru včetně vyhodnocení
energetických úspor, demografického vývoje atd atd. , bez kterých
bychom dotaci nezískali.
Taktéž byla dokončena projektová dokumentace na dokončení
chodníku na ul. Osvoboditelů, zajištěno stavební povolení, dořešeny
majetkoprávní záležitosti a zpracováno velké množství podkladů k
žádosti o finanční příspěvek na tuto stavbu. Totéž platí i o dalších zmiňovaných akcích, na které jsme rovněž žádali o dotaci. Základní podmínkou v první fázi je totiž vždy splnění formálních náležitostí, týkající
se dotací jakéhokoliv druhu.
Zpracovala jsem a odeslala taktéž podklady k žádosti o dotaci na
opravu kulturního střediska pro rok 2006. Uvidíme, nakolik budeme
úspěšní.
Držme si palce, ať se nám vše podaří a zvelebíme tak další části
naší obce.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře,
ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.
Dutourd
Krásné a pohodové prožití prázdnin, dovolených a táborů
přeje všem občanům
Zastupitelstvo obce a Kulturní komise
Informace pro občany - výměna občanských průkazů
Dne 31.12.2005 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.1994. Jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou dobou
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení,“ dále o občanské průkazy typu karta vydané od 1.5.1993 do 31.12.1994, ve
kterých je rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“.
Žádost o vydání občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat nejpozději do 30. listopadu 2005.
Žádost můžete podat na Obecním úřadě ve Velké Polomi - matrika nebo na Magistrátu města Ostravy, ul. Gorkého 2, Ostrava.
K žádosti je nutno předložit jednu fotografii (fotografie musí splňovat požadavky stanovené zákonem o občanských průkazech) a starý občanský
průkaz.
Bližší informace získáte na Obecním úřadě ve Velké Polomi u matrikářky p. Výtiskové, tel. č. 553770229.
Libuše Výtisková
matrikářka

INFORMACE
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Závěrečný účet obce Velká Polom za rok 2004
VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ROKU 2004 (bez financování)

Třída
Třída I.
daňové příjmy
Třída II.
nedaňové příjmy
Třída III.
kapitálové příjmy
Třída IV.
dotační příjmy
Celkem příjmy
Třída V.
běžné výdaje
Třída VI.
kapitálové výdaje
Celkem výdaje

Plán
2004 v Kč

PŘÍJMY
Upravený 2004
v Kč

Skutečnost 2004
v Kč

v%

10.099.000,00

10.457.900,00

10.554.256,00

104,51

5.092.000,00

5.751.500,00

5.897.121,10

115,81

1.180.000,00

1.195.000,00

585.400,00

48,99

12.077.000,00

13.064.200,00

13.078.779,60

108,29

28.448.000,00

30.468.600,00

30.115.556,70

105,86

VÝDAJE
23.288.000,00

26.080.200,00

26.384.368,42

113.30

4.460.000,00

5.094.400,00

4.139.049,98

92,80

27.748.000,00

31.174.600,00

30.523.418,40

110,00

ROZDÍL = HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

407.861,70

Rozpočet na rok 2004 byl schválený jako přebytkový. Schodek mezi
příjmy a výdaji tvořilo financování – splátka úvěru (část výdajová) ve
výši 700 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován prostřednictvím rozpočtových opatření, jimiž byl do rozpočtu zapracován přebytek
hospodaření roku 2003 ve výši 1.406 tis. Kč, dále získané finanční dotace na investiční i neinvestiční akce prováděné obcí v roce 2004 apod..
Rozpočtová opatření však reagovala i na zjištěné skutečnosti o plnění
rozpočtu a na skutečnou realizaci plánovaných činností obce, o kterých
vypovídá část výdajová. Plnění cca 49 % (nejnižší plnění) vykazuje část
příjmová třída III. – kapitálové příjmy, nebyl realizován prodej obecního
pozemku na ul. „Ve mlýnku“. Plnění ve výši cca 116 % (nejvyšší plnění
rozpočtu) vykazuje část příjmová v oblasti nedaňových příjmů, tj. vlast-

ní činností obce (pronájem nebytových prostor, lesní činnost). Celkově
překročené plnění příjmové části rozpočtu umožnilo přerozdělení a
tím i čerpání více finančních prostředků ve výdajích (výdajová část
rozpočtu) - bylo možné uskutečnit všechny připravované akce, včetně
jejich případného rozšíření nad plánovaný rámec, několik akcí mohlo
být připraveno pro léta příští. Efektivním hospodařením obce v roce
2004 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření obce - přebytek
hospodaření činí 407.861,70 Kč.

Program počítačové gramotnosti

Všichni byli nadmíru spokojeni a dožadovali se dalšího pokračování. Bude tedy záležet na MIČR, zda poskytne další dotace.
Pro zajímavost: každý účastník si uhradil celkem za 3 dny po 3 hodinách 300,- Kč. Dotace byla 500,- Kč na 1 den a účastníka.
Díky patří Obecnímu úřadu, který poskytl prostory pro tento kurz, aby
se mohl uskutečnit přímo v obci.
Doporučuji všem případným dalším zájemcům. Vím, že existuje
možnost kurz zopakovat.

Ve dnech 16. - 18. května proběhl v KS kurz pod názvem Národní
program počítačové gramotnosti, který obci nabídla společnost Ha-vel
family, s.r.o., se sídlem v Ostravě. Kurz vedl lektor p. Bartek.
Celkem se tohoto kurzu zúčastnilo 11 občanů. Školení mělo velmi
dobrou úroveň díky lektorovi, který trpělivě vysvětloval každý krok na
počítači.
První den se probíraly základní dovednosti s PC, ovládání pomocí
myši a klávesnice, další den to byly základy práce s textovým editorem
MS Word, psaní a formátování textu, a poslední den práce a vyhledávání na internetu a používání elektronické pošty.

Jana Mikesková
předsedkyně finančního výboru

Růžena Šlapetová
účastník kurzu

Informace pro letní cykloturistiku
Blížící se letní dny plné slunce vyvolávají touhu odpočinout si v přírodě. Za nejlépe strávené chvíle odpočinku mnozí z nás považují chvíle
věnované cykloturistice. Pro hledání krásných míst v celém Slezsku, Vám doporučujeme nahlédnout na internetové stránky Města Ostravy, kde
můžete najít mapy cyklotras. Mapy lze vytisknout i na domácí tiskárně.
www.mmo.cz odkaz „O městě“ --- odkaz „Mapový server“
Pavlína Mučková
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INFORMACE, ZÁJEZD
Dárková síň
Vážení občané,
každý den má někdo svátek, každý den mají někteří z Vás narozeniny, každý den je důvod k oslavě. Proto prosím přijměte pozvání do
nově otevřené Dárkové síně s vinotékou, která se nachází v ulici Na
Rohuli 26, naproti budovy Jednoty.
Najdete zde bohatý výběr sudových odrůdových vín z Jižní
Moravy, Maďarska, Rakouska, Makedonie, Argentiny a Itálie. Přátelé
dobrého vína jistě ocení různorodou nabídku ročníkových a přívlastkových vín.
Dále Vám nabízíme značkový alkohol a dárkové koše, které si můžete v prodejně zakoupit nebo na zakázku nechat zhotovit dle vlastního
výběru.

Nejen děti milují sladké, proto doufáme, že Vás potěší pestrá
nabídka cukrovinek a pro ty z Vás, kteří rádi obdarovávájí nebo jsou
rádi obdarováváni různými dárkovými předměty, zde máme mnoho
recesních, čokoládových a keramických dárků.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Čeněk Gaďourek

Nové internetové stránky Obce
S velkým potěšením oznamuji všem místním uživatelům internetu,
že od pondělí 6. 6. 2005 má Velká Polom svoje nové internetové stránky.
Kromě nového atraktivního "kabátu" se můžete podívat na aktuální události z naší obce, aktuální a kompletní úřední desku, fórum pro
otevřené diskuze na různá témata, mapku obce, adresář podnikatelských a dalších subjektů v obci a samozřejmě základní údaje o obci a
Obecním úřadu.
Připomínkami a náměty ke stránkám můžete naplnit k tomu určené diskuzní fórum.
Osobně věřím v prospěšnost našich stránek a jejich živý obsah.
Neváhejte a navštivte www.velkapolom.cz
Milí věrní čtenáři,
dnes bych ráda oslovila hlavně přátele dobré pohody a zdravého
a veselého ducha. Jak? No přece prostřednictvím ohromně čilé a optimistické paní Ludmily Piešové.
S radostí jsem přijala pozvání k týdennímu pobytu v horách na
Slovensku – v Nízkých Tatrách na chatě Kožiar, přímo před moudrýma
očima hory Chopok.
Asi byste také nevěřili, že by Vás někdo přinutil ráno vstát a při východu sluníčka cvičit jogínskou rozcvičku! A přece, nebylo nikoho, kdo
by se jí denně nezúčastnil. Byl to vždy hluboký zážitek, doprovázený
slovy naší cvičitelky, která nám dodávala klid a duševní rovnováhu. Se
zpěvem to pak bylo ještě působivější.
Každý den jsme vyjížděli do nádherného okolí – do Bešeňové
prohřát těla v horkých pramenech, do Liptovského Jána na bublinkovou
koupel a do nově zbudované TATRALANDIE na vodní masáže. Kéž
bychom tam mohli zůstat déle a bolavá upracovaná těla ozdravit ještě
více!
Viděli jsme přírodní katastrofu ve Vysokých Tatrách kolem
Starého Smokovce a Tatranské Polianky. V autobusu nastalo ticho, že
byste špendlík slyšeli spadnout – tak jsme byli tou hrůzou zděšeni! Kde

Aleš Halfar

jsou ty nádherné hluboké lesy
v podhůří Tater!
Opravdu je litujeme. Dlouho
je budou uklízet
a znovu budovat…
Ale vraťme se k veselejším událostem: procházka do Žiarské doliny zakončená posezením v
kolibě Kožiar, kam majitel soustředil ukázku lidových zvyků a řemesel.
Co tak plavba Oravskou přehradou na ostrůvek, kde zůstal na kopečku
nezatopený kostelíček. Sice pršelo, ale nám to vůbec nevadilo.
Rovněž návštěva kostelů ve Smrečanech a Svätém Kríži v nás
zanechala hluboký dojem. Až tudy někdy pojedete, nezapomeňte je
navštívit, opravdu stojí za to.
A co na závěr? Spokojenost všech účastníků zájezdu se projevila
posledního večera, kdy jsme se vyzdobili maskami a maškarní ples
mohl začít. Tanec, písně, scénky, dobrá nálada, nová přátelství…Také
nesmím zapomenout na výborný kolektiv na chatě Kožiar a na organizátorsky zdatného pana řidiče Milana! Ti, kdož byli s námi, porozumí
mým posledním slovům: „…a to je světlo mých očí!…“ Moc se mi líbila.
Příště neváhejte a pojeďte s námi.
s laskavým svolením paní Lidky sepsala
Milada Klapuchová
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ŠKOLA
Co možná nevíte, aneb „střípky“ ze školy.

- z celkového počtu 54 vycházejících žáků bylo v I. kole přijímacího
řízení ke studiu na středních školách přijato 37 žáků, ve II. kole potom
15 žáků.
- do I. ročníku ZŠ bylo pro příští školní rok zapsáno 12 žáků.
- někteří žáci naší školy se věnují svým zálibám téměř profesionálně:
Ondřej Volný z VIII.B, který navštěvuje Filmovou školu Dalimila Koutka
v Ostravě – Krásném Poli, se 15. 6. svým dokumentárním filmem
o koních nazvaným „Láska ke koním“ zúčastní soutěžní přehlídky
nazvané „Ostravský koníček“. Přehlídka je 3. ročníkem mezinárodního
festivalu dětské a studentské filmové tvorby.
David Kulhavý, také z VIII.B, je úspěšným motokrosovým závodníkem
– v poslední době získal několik I. míst na soutěžích kategorie 85 ccm,
např. Mezinárodní mistrovství 2005 v Myjavě, Mezinárodních mistrovstvích Slovenské republiky v Šenkvicích a Skýšově. S velkou pravděpodobností se zúčastní 24. července 2005 Mistrovství světa v motokrosu
v Jiníně u Strakonic.
- žákyně naší školy Zuzana Mrhačová z IX.A úspěšně reprezentovala školu na Národní přehlídce zpěváků lidových písní ve Velkých
Losinách.

- školní pěvecký sbor „Paprsek“ získává v okolí stále větší popularitu.
Například v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě – Porubě je už
„jako doma“.
- dá se říci, že ve škole se natrvalo „zabydlely“ matematické soutěže
„Klokan“ a „Pythagoriáda“, kterých se ve školních kolech zúčastnilo
v tomto roce 158 žáků.
- své schopnosti předvedli i fotbalisté – školní družstvo soutěžící v
přeboru v kopané „Coca-Cola Cup“ se po vítězství ve své skupině probojovalo do druhého kola a malí fotbalisté ze IV. a V. třídy předvedli své
odhodlání a bojovnost v okrskovém kole soutěže „Mac Donad`s Cup“.
Všem, kteří našli chuť a odvahu něco dokázat, patří poděkování.

Loučení s 5. ročníky
Dne 7. června 2005 se naši žáci 5. třídy loučili s I. stupněm.
Připravili pro rodiče slavnostní odpoledne. Každý z nich si nachystal
krátké vystoupení.
Rodiče i prarodiče se mohli nejen radovat nad tím, co děti umí a předvádějí, ale také se sami v různých soutěžích programu zúčastnili.
Na závěr obdrželi diplom o ukončení prvního stupně.
Já, jako jejich třídní učitelka, která jsem děti učila celých 5 let, jim přeji
mnoho štěstí a úspěchů nejen na druhém stupni, ale i v celém jejich
dalším životě.
Zuzana Coufalová
Děti, které ukončily I. stupeň:
z Velké Polomi
T. Agelová
M. Vlková
V. Sobasová
A. Benedikt
J. Chudoba
L. Ševčík
R. Furmánek
V. Holub
J. Hrbáč
M. Mučka
V. Grelová

z Horní Lhoty z Hrabyně
J. Biolek
P. Plohák
J. Výtisk
M. Korpas
V. Marťan
V. Hrbáčová
Š. Nováková
M. Tešnarová

z Ostravy-Poruby
R. Schulhauser

z Dolní Lhoty
V. Střížová

Petr Rosa
ředitel školy
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ŠKOLA
Přijeli k nám šermíři
V pátek 13.5. k nám do školy přijeli šermíři skupiny historického
šermu z Agentury Pernštejni z Pardubic s pořadem Renesanční vojenství. Byli pozváni, aby nás seznámili s obdobím renesance, zbraněmi a
technikou boje této doby.
Na začátku nás do období renesance uvedli „oprášením“ základních historických údajů. Poté jsme byli zasvěceni do tajů bojových technik a renesančních zbraní, zvláště mečů. Se zbraněmi nás seznámili
postupně od těch nejstarších až po ty novější. Bylo nám ukázáno, jak
se zbraně vyvíjely a k čemu sloužily. Poté přešli k vojenskému oblečení
a volně navázali na oblečení civilní.
V závěru došlo na naše dotazy a otázky. Jedna spolužačka si
dokonce vyzkoušela, jak je těžké naučit se šermovat.

Jaký byl můj dojem z tohoto programu?
Škoda, že byl pořad hlavně o zbraních, já osobně bych dala přednost pořadu zabývajícím se jiným tématem Ale myslím, že byl vtipně
a zábavně pojatý a přesto poučný. Dozvěděli jsme se něco nového a
zopakovali si staré věci. Svým výkladem a názornými ukázkami nám
šermíři přiblížili život v období renesance.
Eliška Portužáková z 8.A

Cyklistické odpoledne
Sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom připravilo dne 15. května
pro žáky cyklistické odpoledne. Děti se sešly u areálu bývalého JZD.
Vyzkoušely si jízdu na čas a svou obratnost ukázaly při plnění mnoha
disciplín.
Odpoledne se vydařilo. Každý účastník dostal sladkou odměnu za
námahu a vítězové jednotlivých kategorií hmotné ceny.
Výbor SR

Žákům, kteří letos opustí 9. třídu, a nastoupí studium na středních školách v našem regionu,
přejeme velkou dávku odvahy, píle a statečnosti, aby dobře studovali, dělali své ZŠ dobré jméno
a načerpali za dobu studia mnoho vědomostí a zkušeností.
A také aby nezapomněli na své učitele a vychovatele a vždy se k nim s radostí hlásili.
Přejeme i v tomto studiu jen samé jedničky!
Kulturní komise
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HISTORIE
Historická výročí připadající na rok 2005

Vybrané události ze záznamu soukromého archivu Františka
Kopřivy u letopočtů končících 0 a 5.
1495 – 510 let uplynulo od zmínky fojta naší vesnice Tichého Jana. Bylo
to za panovaní Ochabů (1492 – 1500).
1740 – 255 let v tomto rozmezí „fojtoval“ u nás Luzar Jan. Tento rod
je uváděn u č.p. 59 a v novodobějších dějinách na této usedlosti byli
Urbánkovi. V současnosti je tam mateřská škola.
1755 – 250 let zvoní z věže našeho kostela zvon „umíráček“. Jeho
zvonění je prvním sdělením, že zemřel občan naší vesnice. Zvon byl
pořízen za panování Wilczků, váží 30 kg, byl odlit v Opavě zvonařskou
firmou Francisko Stanke. Zvoní ještě tradičním způsobem, provazem
a ručně.
1780 – 225 let uplynulo od zřízení pošty v naší vesnici. Byla to veliká
událost a ve své době velmi přispěla k dějinnému vývoji a významu
Velké Polomě.
1785 – 220 let: poprvé vyměřeny naše polnosti (záznam farní kroniky).
1825 – 180 let fojtem vesnice je uváděn Švidrnoch Vincenc na č.p. 16
(Vaškův grunt).
1845 – 160 let: naše vesnice měla 83 čísel popisných a 738 obyvatel.
Průměr na dům byl 8,8 členů rodiny. Kromě dvora a 8 usedlostí, všechny domky byly pokryty „došky“ (krytina ze slámy).
1850 – 155 let: politicko-mocenské změny si vynutily i utvoření nových
správních orgánů. Území Slezska se rozdělilo do politických okresů,
které tvořily nové administrativní celky státní správy. Velká Polom po
více jak padesátiletém začlenění – 1792 do kraje těšínského byla opět
připojena k politickému okresu Opava. V čele každého politického
okresu stál okresní hejtman. Nově vzniklý politický okres Opava tvořilo
5 soudních okresů: Opava, Bílovec, Klimkovice, Odry a Vítkov. Naše
vesnice patřila do Klimkovic.
1855 – 150 let: projel první vlak na nové železniční trati Svinov – Háj
– Opava. Také naši občané měli možnost vlakového spojení s Ostravou
i Opavou do zaměstnání a jinam. Poštovní zásilky naší pošty se započaly posílat touto železnicí. Odvoz z Velké Polomě do Háje a zpět
zajišťoval poštovní vůz tažený koňmi.
1860 – 145 let: v tomto letopočtu vojenská presenční služba tehdejších
vojáků u vojska c. k. (císařsko-královského) trvala 10 let. V dobách
před tímto letopočtem, naši mladí kluci sloužili i 15 let!! Vlastním o tom
doklad pana Antonína Švidrnocha z Dolní Lhoty (do r. 1923 ještě Malé
Lhoty).

1870 – 135 let: zná se údaj, že velkopolomští rolníci, kteří utvořili
„JEDNOTU“, si postavili lihovar. Tento záhy zaniknl, neboť neprosperoval. Byl přeměněn na škrobárnu. „Hraběcí pivovar Wilczků“ ve dvoře
nadále vařil své pivo. Sládka Hocha vystřídal Jindřich Scholcz.
- Byla založena „Občanská záložna ve Velké Polomi“. Tuto založil
tehdejší farář P. Kazimír Tomášek, aby naučil lidi šetřit a ekonomicky
prospívat. Tehdejší sedlák, živnostník či řemeslník, ve většině případů
peníze-své výdělky „ukládal v hospodách“. Rodiny často živořily, i když
průměr činil okolo osmi osob.
1875 – 130 let: byl položen základní kámen nové školy – u mostu. (Dnes
lékaři, lékárna, knihovna a místnosti kulturního života). Je také uvedeno
158 školních dětí. Základní kámen – „ověnčený“ se nesl na nosítkách
ze staré školy do kostela. Byl posvěcen ještě P. Kazimírem Tomáškem.
Po slavném vysvěcení se nesl na staveniště.Do kamene byly uloženy
památné listiny, tehdejší peníze atd. Potom je zedník v „bílé zápasnici“
(zástěře) zazdil pod výklenkem. Následovala lidová veselice, při které
hrála místní dechová hudba!
- Byl založen „veteránský spolek“. Podrobnosti o této instituci nejsou
nikde uvedeny, ale byli to vojenští vysloužilci. Dožívají ve vesnici ještě
pamětníci, kdy třeba část „gardy“ byla účastníky tradičně církevních
svátků: stráže u Božího hrobu na Velký pátek, vzkříšení a Boží tělo (průvod kolem 4 kapliček v obci), moždířové střelby Richarda Kozelského
na Honajzrovém kopci. U všeho hrála dechová hudba, účast farníků
kostela byla obrovská. Poslední, již značně omezený průvod Božího
těla, se konal v roce 1958.
1880 – 125 let: byla ještě zmínka o třech větrných mlýnech. Doplňuji
něco málo o jejich činnosti. Podle meteorologických údajů a zjištění vanuly v naší oblasti příznivé větry asi 250 dní v roce. Jeden větrný mlýn
mohl denně semlít 25-30q obilí.
- Na obecné škole se stal novým řídícím učitelem Rudolf Tlolka, který
sloužil do roku 1916. Nastoupil za Hurdese Emila.
- Byl vykraden kostel. Byly odcizeny tři kalichy a jiné věci. Stalo se tak v
době, kdy v Opavě byl na návštěvě císař František Josef I. a naši občané byli zúčastněni této oslavy. V tento den a stejné době bylo vykradeno
několik kostelů.
1885 – 120 let: zrodila se „Slezská hymna“. Text opatřil Adolf Heyduk
a nápěv Eduard Bartoníček. Úvodní část: Slezská vlasti, půdo svatá,
zemi nejkrásnější všech……
V současnosti, až na malé výjimky, se již nepoužívá.
František Kopřiva

SPORT, POZVÁNKY
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Jarní závody koní

Již tradičně jsme na počátku května uspořádali Jarní přátelské
závody. Ačkoliv jsme malý oddíl, snažili jsme se vše zajistit a připravit
jako na velkých závodech, i když nám tradičně příliš nepřálo počasí.
Závodů se zúčastnili jezdci z 21 stájí a oddílů Moravskoslezského kraje.
Někteří se zalekli vytrvalého deště a odhlásili se z dopoledních soutěží.
A tak se uskutečnilo 148 startů, což bylo mnohem méně, než jsme
původně předpokládali.
V oddíle se snažíme vychovávat mladé začínající jezdce, kteří
budou reprezentovat na skokových závodech naši stáj i obec Velká
Polom. I ti se měli možnost ukázat 7. května na domácí půdě před
skvělým publikem, které umí ocenit každý výkon. Z naší stáje se kromě
1 žáka a 3 juniorek představilo i 8 seniorských jezdců celkem na 12
koních.
V soutěži stupně ZL (tzn. 10 skoků o výšce 110 cm) se pokusilo
do finále pro 5 nejlepších dostat celkem 42 dvojic. V něm se po bez-

chybném výkonu stal vítězem Emil Ludvík s koněm Jessica 7, která je
ve vlastnictví našeho pana veterináře MVDr. Františka Horníka.
V hlavní soutěži L (13 skoků do výšky 120 cm) bylo na startu 19
jezdců se svými koňmi.
Do finále na zvýšených překážkách postoupilo 5 bezchybných a
nejrychlejších dvojic.
Nejlepší výkon divákům předvedl Erik Zuvač s koněm Amanda A
ze stáje Steally Opava před Emilem Ludvíkem s Jeny.
Pro ty, co naše Jarní jezdecké závody nestihli nebo je odradil
déšť, je zde pozvánka na 28. srpna, kdy připravujeme již tradiční
Velkopolomský pohár. Pro návštěvníky je připravena na koních a poníkovi pod dohledem zkušených jezdců oddílu, občerstvení a program
o polední přestávce.
Markéta Kuhnová

Velkopolomské okruhy
Vážení,
v neděli 5. června 2005 uspořádala TJ Velká Polom 5. ročník silničních cyklistických závodů „VELKOPOLOMSKÉ
OKRUHY“, kterých se zúčastnilo 54 závodníků.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Kategorie
Muži 19-29 let
Muži 30-39 let
království
Muži 40-49 let
Muži 50-59 let
Muži nad 60 let
Junioři 15-18 let
Ženy

trať
105 km
90 km

Jméno příjmení
StrnkaTomáš
Raška Zbyněk

Bydliště, klub
KCK Zlín
CK Valašské

75 km
60 km
45 km
90 km
45 km

Bailer Jan
Masný Milan
Fajkus Zdeněk
Beńačka Pavel
Nováková Lucie

CK Orlík Orlová
Racing Olešná
Racing Olešná
KCK Zlín
S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA

Velkou Polom reprezentovali čtyři závodníci.
V kategorii mužů 19-29 let Jiří Kopřiva obsadil 3. místo.
V kategorii juniorů Marek Ondřej a Golis Tomáš obsadili 4. a 5. místo.
Kategorii žen vyhrála Lucie Nováková.
Chtěl bych všem poděkovat za výbornou reprezentaci obce a všem dobrovolným
pořadatelům za zajištění bezpečného průběhu závodů.
Za TJ VELKÁ POLOM
Jiří KOPŘIVA st.

Pozvánka - VÍTÁNÍ LÉTA

Letní karneval
Koná se: 5. července ve 20.00 hodin
k tanci hraje kapela VIZE až do 4.00 hodin
vstupné: 50 Kč (po 22.00 hodině 60 Kč)
Občerstvení zajištěno, zajímavý program.
Pro děti atrakce a program po celý den.
Zvou pořadatelé a kulturní komise

Plesná 750 – oslavy výročí
Městský obvod Plesná slaví v roce 2005 velmi významné výročí – 750
let od první zmínky o Plesné. Vše, co se v průběhu roku děje v Plesné,
probíhá ve znamení oslav: ať to byla Májová Plesná – již velmi známý
folklorní festival, nebo veškeré sportovní akce, např. Vesnická olympiáda, závody do vrchu automobilů veteránů v srpnu, či sochařské sympozium, které proběhne ve dnech 3. 8. až 25. 8. 2005 v prostorách
Plesné, kde budou umělci z evropských zemí tesat ze dřeva umělecká
díla, která posléze ozdobí Plesnou či některé instituce Ostravy.
Hlavní oslavy proběhnou u příležitosti svatojakubské pouti:
30. 7. 2005 v 16,30 hod. se uskuteční v Domě dětí a mládeže v
Plesné setkání rodáků s doprovodným programem a výstavou
historických dokumentů a fotografií z historie Plesné.
Redakční rada: Klapuchová Milada, Drozdková Renáta
Titulní stránka: Dalibor Nábělek

V 21,30 hod. ohňostroj
Od 22:00 hod. v centru obce taneční karneval.
31. 7. 2005 v 10:00 hod. slavnostní mše celebrovaná biskupem ostravsko-opavským Mons. F.V. Lobkowiczem v kostele sv. Jakuba st. v
11:30 hod. vernisáž výstavy z historie obce v DDM
U příležitosti slavného výročí je možné koupit upomínkové předměty
s logem jubilující obce – vlaječky, čepice, sklenice, zároveň také almanach Plesná 1255-2005 věnovaný historii obce, bohatě doplněný
fotografiemi, dokumenty a navíc oživený vzpomínkami pamětníků.
Přijďte na setkání rodáků do Plesné!
Ing. Jaromír Kňura
Starosta Plesné
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