VELKOPOLOMSKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ OÚ VELKÁ POLOM
(ZDARMA)
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OBECNÍ DVOJSTRÁNKA
Vážení spoluobčané!
Rada obce mne pověřila nelehkým úkolem – abych Vám podala
podrobnou zprávu o naší činnosti za rok 2003. S ohledem na rozsah
problematiky a řešených úkolů není možné popsat skutečně všechno.
Pokusím se tedy podat tuto zprávu aspoň trošku uceleným způsobem.
Kulturní středisko: osadili jsme u vstupu zábradlí, opravili schodiště, zrekonstruovali sociální zařízení v 1. patře, organizujeme výměnu
zábradlí na mostu. Ve fázi zpracování je projekt na opravu objektu.
Co se týče komunikací: opravili jsme místní komunikaci (ul. Nad
úvozem), byla připravena oprava cesty ul. Polní, avšak kvůli vadné kanalizaci musela být odložena, připravuje se rekonstrukce komunikace
(ul. Na Havírně). Protože však jde o náročnější rozsah prací, bylo nutné
zpracovat projektovou dokumentaci, nyní probíhají jednání o majetkovém vypořádání s občany, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
To je důvod, proč nebyla akce zrealizována letos, jak jsme původně
plánovali. Podél I/11 v centru obce na Opavské ul. jsme opravili část
chodníku. Pro příští rok připravujeme projekt “Snížení dopravních rizik
v obci“, který obsahuje úpravy, směřující ke zklidnění provozu na I/11
– Opavská ul. – včetně vybudování chodníku na ul. Osvoboditelů a dořešení problematické parkovací plochy u nákupního střediska tak, abychom ochránili naše občany v nejfrekventovanějších částech obce.
Veřejné osvětlení: byla provedena revize stavu a oprava veřejného
osvětlení, na Novém hřbitově jsme vyměnili svítidla za hezčí a úspornější, zprovoznili jsme osvětlení u památníku padlým na Plesenské
cestě.
Dům chovatelů (nově pobočka České pošty): samotné realizaci
stavby předcházelo mnoho kroků: ukončení nájemního vztahu se
Svazem chovatelů, převzetí objektu po jeho vyklizení, zpracování architektonické studie řešení, výkup pozemku (cesty) od Jednoty Opava
(mezi rodinným domem p. Jiříka a Domem chovatelů), výběr zpracovatele projektové dokumentace, geometrické zaměření lokality, měření
radonu a zajištění výběrového řízení na dodavatele prací. Několikráte
jsme jednali s Českou poštou ve věci dispozičního řešení interiéru a zapracování jejich požadavků do projektu. Smlouvou o nájmu nemovitostí
jsme dohodli výši nájmu i úhradu vložených finančních prostředků.
Na pokrytí části investičních nákladů jsme sjednali smlouvu o úvěru
– splátky úvěru jsou kryty výší nájmu. Nyní kontrolujeme skoro denně
průběh a kvalitu prací.
Základní škola: dořešili jsme právní subjektivitu základní školy
k 1. 1. 2003, s tím souvisí zápisy do Obchodního rejstříku a Věstníku
Min. školství, zařadili příspěvkovou organizaci do sítě škol. Zrušili jsme
organizační složky obce (ZŠ, MŠ a ŠJ), uzavřeli s obcí Horní Lhota
smlouvu o spolupráci (mateřská škola v Horní Lhotě se stala součástí
příspěvkové organizace Základní škola Velká Polom), převedli jsme
do správy ZŠ část obecního majetku, který škola využívá, zabýváme
se problémem rekonstrukce školní kuchyně a změnami dispozičního
řešení prostor školní jídelny, průběžně řešíme ve spolupráci s ředitelem
ZŠ nejnutnější opravy, zřídili jsme 12-ti člennou radu školy jako kontrolní
a pomocný orgán, který bude ovlivňovat činnost školy.
Autobusové zastávky: nedokončení stavby zastávky u lihovaru
ve směru na Opavu je zapříčiněno problémy kolem této zakázky. Byla
provedena v rozporu s projektovou dokumentací a byly vyúčtovány
a zaplaceny práce, které nebyly realizovány. Původně projektovanou
a i objednanou autobusovou čekárnu není možné na současně provedené dílo osadit. Celá záležitost je řešena právní cestou. S ohledem na
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nemožnost realizace některých plánovaných věcí jsme se rozhodli ještě
v letošním roce vyřešit občany stále urgovanou záležitost, a to vyměnit
autobusovou čekárnu u Motorestu za jiné, estetičtější provedení. Nyní
jsou připravovány základy pro osazení čekárny – to proběhne v polovině prosince. V této souvislosti prosíme občany o pochopení a toleranci,
pokud se počasí zhorší a budou stavbou chvilku strádat. Doufáme, že
výsledný efekt dobrou náladu všem zase vrátí.
Areál skladů na Hradské (bývalé CO): byl zpracován přehled
o hospodaření za minulé období, zrevidován stav využití objektů,
sjednocena výše nájemného, vypracovány nové dodatky ke smlouvám,
vyřešena změna způsobu střežení – náklady za střežení promítnuty do
nájemních smluv. V rámci řešení závazků nájemců byly vypracovány
dohody o narovnání, předány výpovědi z nájmu a podány žaloby z titulu
neplacení nájemného (dluhy nájemců z roku 2002 dosáhly částky cca
600.000,- Kč). Opravili jsme požární nádrž jako zdroj vody pro případ
požáru v areálu, řešili jsme otázku rekonstrukce veřejného osvětlení
a soustavy nízkého napětí, průběžně jednáme s dalšími zájemci a uzavíráme s nimi nájemní smlouvy, řešíme jejich požadavky na stavební
úpravy. V rámci letní brigády byla natřena vrata u několika objektů.
S firmou, která provedla v roce 2002 plynofikaci objektů, jsme řešili
oprávněnost vyúčtovaných nákladů a především víceprací, dosáhli
jsme snížení ceny díla o 80.000,- Kč a dohody o postupném splácení
závazku do konce roku 2003.
Lesní hospodářství: zrušili jsme smluvní vztah s firmou, která
zajišťovala těžbu dřeva, a zahájili spolupráci s novou, i s jiným lesním
hospodářem, provedli jsme revizi stavu v lesích, nechali zpracovat
znalecké posudky a požádali i o zpracování nového LHP (lesní hospodářský plán), řešíme škody, způsobené na lesním majetku v dřívějším
období, díky kůrovcové kalamitě zajišťujeme kalamitní těžbu. S velkým
úsilím se nám daří prodávat dřevní hmotu (díky mimořádné kalamitě
velkého rozsahu je cena odběrateli tlačena dolů, přesto dosahujeme
i dnes ceny vyšší než naši předchůdci, kdy byla mnohem příznivější
situace), zajistili jsme výsadbu několika desítek tisíc nových stromků,
brigádnicky i vlastními silami jsme zabezpečili úklid v lesním porostu,
opravili a zpevnili některé zdevastované lesní cesty a břehy potoka.
Z oblasti společenského dění a kultury: začali jsme vydávat
zpravodaj Bumerang, zorganizovali jsme obecní ples a sraz čarodějnic,
postarali se o oslavu výročí osvobození naší obce, počátkem prázdnin
a na jejich konci jsme zorganizovali letní karnevaly s posezením a celodenní zábavou na akcích, které karnevalům předcházely, zajistili úpravu
a úklid terénu, postarali jsme se o reklamu a finančně akce podpořili.
Zorganizovali jsme 2 zájezdy na divadelní představení i setkání se seniory v prosinci t.r., připravujeme tradiční uvítání nového roku 2004.
Finanční příspěvky: Na základě žádostí jsme finančně přispěli
mnoha organizacím a spolkům: poskytli jsme fin. příspěvek TJ Velká
Polom (jezdeckému oddílu na pořádání jezdeckých závodů, na opravu
podlahy v sále sokolovny), finančně jsme podpořili Vesnickou olympiádu i naše hasiče, přispěli Fondu ohrožených dětí i Charitě Opava.
Mateřské škole jsme přispěli na oslavy výročí 85 let od založení,
AVZO V. Polom získala fin. příspěvek na konání Srazu veteránů, na
nákup včelích matek jsme přispěli Českému svazu včelařů, finančně
jsme podpořili JUNÁK, děti na letním táboře i účastníky lyžařského
výcviku, taktéž organizaci Dne dětí, uhradili jsme dopravné za zájezdy
do divadla, přispěli jsme na činnost našich amatérských divadelníků
Velkopolomské hvězdy a na činnost stanice pro záchranu volně žijících
zvířat v Bartošovicích.

OBECNÍ DVOJSTRÁNKA

3
Hřbitovy: v souladu se zákonem zavádíme novou hřbitovní
evidenci, připravujeme očíslování všech hrobových míst, řešili jsme
ceny pronájmu hrobových míst na základě vyčíslení nákladů na správu
hřbitovů, uzavřeli jsme smlouvy s dodavateli služeb – kameníky a pohřebními ústavy, zajistili jsme geometrické zaměření hřbitovů, řešíme
estetizaci Nového hřbitova (je zpracován architektonický návrh řešení),
osazením úspornějších svítidel na Novém hřbitově zajistíme úsporu el.
energie, byla navíc i opravena vjezdová boční vrata.
Ostatní záležitosti:
Zabývali jsme se stížností na podmáčení domu p. Kratochvílové
pod parčíkem Na Rohuli a na základě znaleckého posudku jsme
reklamovali provedení tohoto díla. Nepodařila se zkolaudovat stavba
„prodloužení vodovodu ke Kašnému“ s ohledem na absenci mnoha
požadovaných dokladů a nedořešení majetkoprávních záležitostí již
z doby výstavby. Zabývali jsme se žádostí lékařů o nalezení vhodných,
pokud možno bezbarierových, prostor pro ordinace a tento problém
vyřešili v rámci akce „kulový blesk“. Zpracovali jsme rozvojový program
obce, řešili jsme záležitost cyklotras a jejich napojení v rámci celého regionu, zajistili jsme opravu místního rozhlasu, rušili jsme staré neplatné
obecně závazné vyhlášky a vydali nové, v rámci vyhlášených dotačních
programů jsme požádali o finance z MMR a kraje. Řešili jsme problém

našich skládek – uzavření a rekultivaci původní skládky a povolení na
skládkování zeminy a stavební suti v „Pískovém dole II“, v letním období jsme využili zájmu studentů a brigádně tak zajistili velký rozsah prací,
řešíme kanalizační řád obce. Velmi úzce spolupracujeme s advokátní
kanceláří, která úspěšně pomáhá řešit problematické smluvní vztahy,
většinou dlužníky ze starého období před volbami, ale i reklamace dříve
prováděných staveb a jiné záležitosti. V září t.r. byl úspěšně zakončen
soudní spor s firmou .A.S.A. POL. spol. s r.o., která se soudní cestou
domáhala náhrady škody za zmarněný projekt skládky a ušlý zisk (cca
7 mil Kč) s příslušenstvím, tj. s 11% úrokem od r. 1997 do zaplacení.
V záležitosti poskytnutých dotací Ministerstvo financí rozhodlo v náš
prospěch – vyhovělo naší žádosti o prominutí odvodu a penále ve výši
cca 700.000,- Kč. Závěrem chci říci, že hospodaření obce je dosud
přebytkové, tj. příjmy převyšují výdaje, je tedy na Vás, abyste sami naši
činnost zhodnotili.
Vážení občané, pokud byste požadovali bližší informace o některé záležitosti, máte možnost jednak se zúčastnit veřejných zasedání
zastupitelstva, ale i kdykoliv navštívit naše pracoviště a informovat se
o všem, co Vás zajímá. Jsme Vám k dispozici.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Neměj strach ze stínů,
prostě znamenají, že na blízku svítí světlo.“
R. E. R.
Všichni jsme si sousedy
Současná rada obce se svým rozhodováním cíleně snaží zpříjemnit život všech občanů, zejména po stránce materiální a organizační.
Zajišťování služeb občanům, rozvoj a realizování investiční výstavby,
správa svěřeného majetku, to jsou dnes již zcela samozřejmé oblasti
její práce. Pro další zkvalitnění života obyvatel naší vesnice je však
potřeba udělat mnohem více. Podle posledních nejrůznějších signálů
a připomínek je co vylepšovat právě v oblasti mezilidských vztahů. Ano
- všichni jsme si sousedy, žijeme zde, na vesnici, kde se nedá existovat
„inkognito“! Na jedné straně je to skvělá věc, když se mohu v nejrůznějších situacích opřít o souseda. Vytváří se zde prostor pro vznik sousedského společenství na bázi spolupráce a vzájemného porozumění.
Tento vztah si možná každý prožil nebo prožívá a asi mi dá za pravdu,
že nemá chybu. Jenže může vzniknout i opačná situace, kdy sousedský vztah trpí necitlivostí a bezohledností toho druhého, ať už vědomě
či nevědomě. Někdy k urovnání daného problému postačí domluva či
dohoda obou stran. Někdy však tyto občanské spory, ať už úmyslné
či neúmyslné, končí u přestupkové komise na obecním úřadě a v tom
horším případě u soudu. Věřte, že jsou to neobyčejně choulostivé záležitosti a právě proto by se měl každý zamyslet nad svým chováním
ve vztahu ke svému okolí. Uveďme si některé citlivé oblasti lidského
konání, při kterých může dojít minimálně k sousedským svárům:

Mnoho majitelů svých aut, včetně osob a firem, které podnikají v autodopravě, má problém „kam s ním“ vyřešen: buď výstavbou garáže,
krytého stání nebo alespoň odstavné plochy na svém pozemku. My
jim za to děkujeme, protože neobtěžují sousedy parkováním na už tak
úzkých komunikacích v obci, nebrání svým nezodpovědným stáním dopravní obsluze /úklid sněhu!!!/ a umožní bezproblémový vjezd lékařům,
hasičům aj. při mimořádných událostech!
3/ Sváteční klid: v mnoha obcích se již s nenucenou samozřejmostí ctí
nepsané pravidlo zachování klidu ve dnech pracovního volna. V neděli
nebo o svátcích se zásadně nepracuje s mimořádně hlučnými stroji,
jako jsou pily, motorové kosy, sekačky aj. Také u nás v obci chceme
prosazovat tuto zvyklost. Jsme si ale také vědomi toho, že bez posunu
myšlení lidí to bude jen velmi složitě řešitelné.
4/ Volně pobíhající psi: benevolence a nezodpovědnost majitelů psů se
neuvěřitelně prohlubuje a věřte, sousedé, že každé takovéto nečekané
setkání se psem bývá zpravidla velmi stresující. Zamyslete se, prosím,
nad tím a učiňte neprodleně se svými „miláčky“ a jejich zabezpečením
nezbytná opatření.

1/ Topení plasty popř. jinými škodlivými odpady: je zcela evidentní
zlepšení ovzduší v obci po zavedení plynofikace, ale stále jsou mezi
námi občané, kteří bohužel nepochopili snahu mnoha jiných o další
zkvalitnění životního prostředí a to i přesto, že separace a sběr odpadu
všeho druhu je v rámci obce kvalitně zajištěn.

Vážení občané a sousedé, toto jsou jen čtyři okruhy problémů, kterými si navzájem můžeme znepříjemnit sousedské vztahy a které jsou
tak důležité pro příjemné klima prostředí, ve kterém žijeme. Důležité je,
že vedení obce má vůli jakkoli v rámci svých zákonných možností tyto
problémy řešit či korigovat obecními vyhláškami, zahájením spolupráce
s městskou policií (smlouva je již připravena k podpisu), osvětovou činností (Bumerang), zřízením přestupkové komise a dalšími kroky. A co
vy, sousedé?… Očekáváme vaši reakci.

2/ Stání automobilů na veřejných - obecních komunikacích: s rostoucím
rozvojem automobilismu roste i počet aut na komunikacích i v obci.

Jan Sztefek
člen rady
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INFORMUJEME
Spalování polyethylenu (plastů)
O negativních účincích zplodin při spalování polyethylenu na lidský organizmus při tvorbě rakovinných nádorů zvláště u dětí a mládeže,
o zhoubných účincích těchto zplodin na odbourávaní chlorofylu, opadávání listů a květů v našich zahradách jsme byli seznámení v článcích
našeho Bumerangu.
Méně mezi našimi občany je znám negativní vliv spalování polyethylenu na životnost teplovodních kotlů, pokud se v nich spaluje.
Při spalování polyethylenu v kotli z něj uvolněná síra reaguje
zhoubně chemicky s vnitřním ocelovým pláštem kotle na sirník železnatý (FeS), který se snadno ukládá na rozhraní zrn ocelového pláště,
je snadno tavitelný již při teplotách světle červeného žáru, dojde pak

k porušení soudržnosti mezi zrny ocelového pláště, kov pláště je pak
málo pevný, křehký a snadno praská. Zhoubný vliv síry se projevuje
taktéž u svarů teplovodního kotle. Ve svarech působením síry vznikají
mikrotrhlinky, které přecházejí v makrotrhliny a nastává havárie kotle.
Životnost teplovodních kotlů má ekonomický význam v našich
domácnostech a proto vznik síry při provozu teplovodních kotlů je nutné
zcela vyloučit.
Za komisi životního prostředí
K. Hrdina

Změna ceny vody pitné a odpadní od 1. 1. 2004
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny vodného a stočného s platností od 1. 1. 2004.
voda pitná (vodné): 17,98 Kč/m3
voda odvedená (stočné): 16,24 Kč/m3
K takto stanoveným cenám se připočítává DPH. Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2004, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Vážení spoluobčané!
Dnes bychom Vám chtěli představit komisi stavební, která byla
ustavena RO po volbách v roce 2002.

jádření soudního znalce došlo při výstavbě tohoto díla k porušení § 11,
odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb. a dále § 22, odst. 1, pís. F. Protože
dodavatelská firma s námi odmítá o těchto problémech komunikovat,
předali jsme řešení tohoto problému právnímu zástupci obce.

Komise pracuje ve složení p. Václav Byma – předseda a členové
p. Karel Onderka a p. Alfréd Bitta. Komise se schází nepravidelně, dle
potřeby. Tato komise úzce spolupracuje s místostarostou obce, ing.
Lazeckým, který má výstavbu, opravy a údržbu obce na starosti. Že
ustavení komise bylo opodstatněné, jsme se přesvědčili hned, jak nové
vedení obce začalo zjišťovat, co nám bývalé vedení po sobě zanechalo. A nejsou to problémy malé. Šokující zjištění bylo, že při plynofikaci
skladu CO byly bez vědomí a schválení ZO plynofikovány budovy, ve
kterých nebyli nájemci, zatímco v pronajatých budovách nájemci v zimě mrzli. Následně proběhlo s dodavatelskou firmou několik jednání,
kdy byla prověřována opodstatněnost účtování zejména více prací.
Výsledkem bylo snížení ceny díla o cca 80.000,- Kč. Navíc jsme dosáhli
dohody o postupném splácení závazku, aby se nám zděděná finanční
zátěž rozprostřela do delšího časového období.

Dalším nemalým problémem z minulého volebního období je
výstavba vodovodní přípojky k rodinným domkům p. Drozdka a p. Kašného v hodnotě cca 600.000,- Kč. Do dnešního dne se tuto stavbu
nepodařilo zkolaudovat z důvodu chybějících dokumentů.

Dalším problémem, který se řeší dodnes, je autobusová zastávka
„U lihovaru“, kde se zjistilo, že stavba je postavena v rozporu s projektovou dokumentací, ale vyfakturována dodavatelem prací v plném
rozsahu. Po posouzení stavby soudním znalcem v oboru byla vyčíslena
hodnota díla asi o 80.000,- Kč nižší. Prostřednictvím advokátní kanceláře jsou činěny další kroky k dořešení tohoto problému.

Za stavební komisi
Václav Byma

Obzvlášť „povedenou stavbou“ je stavba parčíku „Na Rohuli“, jejíž
realizace byla provedena bez vědomí zastupitelstva obce, bez stavebního povolení a bez projektové dokumentace. Navíc v důsledku této
stavby dochází k podmáčení rodinného domu p. Kratochvílové. Dle vy-

Opakovaně jsme řešili zatékání do budovy základní školy a reklamace provedení střešní krytiny na objektech ve skladech CO.
Vážení občané, věřím, že v dalším čísle Bumerangu budeme moci
informovat o věcech příjemnějších a veselejších.
Tímto krátkým představením činnosti naší komise bych se chtěl
s Vámi rozloučit a popřát Vám šťastné a veselé vánoce, pevné zdraví
a hodně štěstí v následujícím roce.
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INFORMUJEME
Správa hřbitovů informuje

Obecní úřad ve Velké Polomi jako správce a provozovatel pohřebišť ve Velké Polomi provádí od měsíce října tohoto roku evidenci
hřbitovních míst na pohřebištích ve Velké Polomi. V současné době
máme provedenou evidenci cca 240 hrobových míst z celkových cca
350. Žádáme proto touto cestou občany, kteří jsou uživateli hrobových
míst a neprovedli registraci, aby tak učinili v co nejkratší době. Obec,
pokud se k hrobovému místu nikdo nepřihlásí, je oprávněna ze zákona
hrobové místo zrušit a pronajmout jinému zájemci. Dále žádáme občany, aby tuto informaci předali svým vzdáleným rodinným příslušníkům
a známým, kteří ve Velké Polomi nemají trvalý pobyt.
Potřebné doklady k registraci:
- stará smlouva na hrobové místo a poslední doklad o zaplacení
hřbitovního poplatku
- v případě, že smlouvu občané nemají, si přinesou s sebou doklad, který prokáže právo k hrobovému místu (dědictví, koupě apod.)

- v případě, že existuje více vlastníků jednoho hrobu, musí být na
obecním úřadě uzavřena dohoda mezi vlastníky, na koho bude hrobové
místo napsáno
- všechny údaje o nájemci hrobového místa (jméno, narození,
bydliště) a informace o zemřelých (jména, datum narození, úmrtí, pohřbení atd. – nejlépe úmrtní listy).
Při evidenci hřbitovních míst obecní úřad zaznamenal nemálo
stížností. Jednou z nich je i užívání Nového hřbitova jako místa výběhu
pro psy a místa dětských hřišť. Skutečně je prostředí Nového hřbitova
velmi krásné - příroda, ticho a pouze ptačí zpěv přímo vyzývají k odpočinku, ale současně je místem piety. Apelujeme proto na etiku a morálku všech občanů a vyzýváme je, aby toto místo zůstalo místem
klidu a úcty k zemřelým. I my jednou překročíme řeku Léthé ....

Pavlína Mučková

Spolupráce obce se společností EKO-KOM
Kdo je to společnost EKO-KOM?
Tato společnost vznikla pro zajištění povinností uložených zákonem o obalech. Výrobci obalů a balených výrobků mají zákonnou
povinnost zajistit zpětný odběr a následné využití obalů uvedených na
trh. Společnost EKO-KOM a její zavedený systém umožňuje zajistit tuto
povinnost zpětného odběru a využití obalů prostřednictvím systému
tříděného sběru v obcích. Model sběru, vytvořený společností EKOKOM, vychází z modelů provozovaných v jiných evropských zemích.
Systém tohoto sběru tvoří nedílnou součást nakládání s komunálním
odpadem.
Proč obec s touto společností spolupracuje?
Občané v České republice mají dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, povinnost odpad třídit na využitelné složky komunálních
odpadů. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také
použité spotřebitelské obaly – plastové lahve, sklo, papír apod. Obec
jako „společenství občanů žijících na určitém území“ tuto povinnost

zajišťuje obecním systémem tříděného sběru. Společnost OZO
Ostrava s.r.o., která sběr tříděného odpadu provádí, zasílá čtvrtletně
společnosti EKO-KOM hlášení o množství tříděného odpadu z naší
obce. Společnost EKO-KOM poté obci Velká Polom poskytuje finanční
příspěvek na tříděný sběr komunálního odpadu.
Spolupráci obec Velká Polom započala v loňském roce od
II. čtvrtletí. Za rok 2002 jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi finanční příspěvek (lze říci odměnu za třídění) ve výši cca 36.000,- Kč.
Tato částka byla obcí použita na úhradu za přistavení a sběr dalších
kontejnerů na plasty.
Pro obec je tedy tato spolupráce přínosem. Občané si pomalu
na třídění odpadů zvykají, obec zajišťuje povinnost uloženou zákonem
a současně spolupráce přináší finanční efekt. Pro ty, kteří chtějí o činnosti systému a společnosti EKO-KOM vědět více, uvádíme internetovou adresu: www.ekonom.cz
Pavlína Mučková

Informace z matriky
Noví občánci, které jsme přivítali mezi nás v tomto roce
(stav k 30. 11. 2003)
DEMEL Max
DIVIŠOVÁ Alexandra
DOSTÁL Petr
HRUBÝ Ondřej
KADULA Aleš
KOLENČIAK Petr
KOŘENÁ Eliška
KUPSKÝ Daniel
LAZAROVÁ Barbora
MARCINKOVÁ Lucie
MYSLIVCOVÁ Romana

PLOHÁK Dominik
SKOKANOVÁ Lada
STRNAD Marek
STRNADOVÁ Barbora
ŠINDLÁŘOVÁ Karolína
ŠTEFKOVÁ Adéla
ŠUMNÁ Sabina
THIEMELOVÁ Kateřina
ŽůRKOVÁ Alena

Nejvyššího věku se dožívají:
Josef DEMEL 90 let
Julie MUČKOVÁ 94 let
Antonín DROZDEK 98 let
Do 30. listopadu 2003 zemřelo l7 našich spoluobčanů.
Libuše Výtisková
matrikářka

Přejeme všem dětem, ať se jim mezi námi dobře žije.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání Zastupitelstva v pondělí dne 15. prosince 2003 v 17 hodin do
sálu Kulturního střediska obce Velká Polom.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výchova k toleranci a proti xenofobii
V pátek 31. října 2003 se konalo v Základní škole Velká Polom
vystoupení organizace Humanitas.cz. Její členové - jedna dívka, Češka,
a tři rodilí Afričané - vystoupili v tělocvičně školy pro všechny žáky od
první do deváté třídy s programem o Africe, zvláště pak o Jihoafrické
republice.
Dětem byl promítnut krátký videofilm o „černém kontinentu“
- Africe, jejích klimatických podmínkách, přírodních krásách, historii,
národních parcích, obyvatelstvu, fauně i flóře, politickém rozdělení
apod. Žáci si poslechli povídání „bílé“ dívky o Africe, mohli se zeptat,
co je o Africe zajímá. Na jejich dotazy odpovídal také muž z Afriky, který
je absolventem VŠB v Ostravě, žije v České republice a do rodného
Konga jezdí jedenkrát za rok, za dva.
Pro utvrzení toho, co se o Africe dověděly, děti vypracovaly písemný test, jehož nejlepší řešitelé byli odměněni předměty s africkými motivy. Naučily se také bubnovat na pravé africké bubny a zpívat africkou
píseň.
Všichni vypadali spokojeně a zaujatě. Dávali tušit, že člověk se
rodí tolerantní, snášenlivý k jiným kulturám, toužící poznat nové a neznámé kraje, věci či lidi a jejich zvyky.
Po skončení pořadu se naobědvali a nezvykle v klidu rozešli do
svých domovů. Svou energii tentokrát vložili do afrického zpěvu, rytmického tleskání a bubnování na bubny.
Některé názory dětí na tuto akci:
Petra: Ti černoši byli fakt skvělí. Nejlepší bylo, jak jsme bubnovali a zpívali černošské písně. Naučili jsme se mnoho nového o Africe a jejích
obyvatelích. Chtěla bych to ještě zopakovat o jiném světadíle, třeba
o Americe.

Martina: Představení bylo poučné a zajímavé. Nejvíce se mi líbily bubny. Dověděla jsem se hodně nových věcí, připomněla jsem si, co jsem
už zapomněla.
Lenka: Hodně jsme se toho naučili. Byla to legrace. Prostě super!
Tereza: Velice se mi líbilo, že tam byli i černoši a ne jenom běloši, kteří
by o Africe vyprávěli. Líbila se mi i soutěž o ceny z Afriky.
Aneta: Jsem moc ráda, že škola pořádá takové akce, protože věřím, že
se to líbilo dětem z celé školy.
František: Dozvěděl jsem se, kdy mají v Africe prázdniny, co jí a podobně. Myslím, že to bylo hodně zajímavé.
Honza: Moc se mi to líbilo. Byla to možnost objevit něco nového, dovědět se něco o cizí zemi.
Zuzka: Bylo zajímavé dovědět se o jiné kultuře a zemi z pohledu jejích
obyvatel. Výborné zpestření bylo hraní na bubny a africký zpěv. Pořad
byl zajímavý i tím, že ho uváděli velice sympatičtí černoši.
Vlastimil: Poprvé jsem viděl černochy zblízka.
Marek: Děti se bavily a přitom se i učily.
Zuzana: Vystoupení bylo velmi zajímavé. Hudba a tance mě osobně
fascinovaly.
Dominika: Byl to velký zážitek!
Pořad se líbil nejen dětem, ale i učitelům, přesněji učitelkám,
i když tancovat v pestrých afrických kostýmech za zpěvu africké písně
a zvuku asi dvaceti afrických bubnů pod vedením usměvavého Afričana
se odvážily všechny vybrané děti, ale jen dvě paní učitelky.
Zdenka Kordasová

Soustředění pěveckého sboru PAPRSEK v Bohušově
Každý rok v září
se ocitám v nelehké
situaci. Zpěvačky, které
mají za sebou 3, 4 i 7
let práce, odcházejí,
přicházejí nové, které
vědí o zpěvu jen velmi
málo, často ani neudrží
správný tón. Úroveň
sboru v tuto dobu vždy
prudce klesne. Zjistila
jsem, že je třeba co
nejdříve sbor stmelit,
přeskupit rozložení hlasů a naučit nováčky základní repertoár, abychom
byli schopni v případě potřeby ihned vystoupit. Ideální možností je třídenní soustředění, které se konalo poslední víkend v září již počtvrté.
Rekreační středisko nám poskytuje zdarma firma ATACO. Nachází se
v Bohušově, v malebném prostředí Osoblažska, zcela stranou civilizace. Děti se tedy mohou věnovat nejen zpěvu, ale i sportu, soutěžím
a hrám, aniž by byly rušeny okolními vlivy.
Během soustředění jsme měli 4 zkoušky, což představuje měsíc
práce. I podmínky jsou vhodnější než ve škole. Děti nejsou unavené,
nikdo nikam nespěchá. Věnovali jsme se především nácviku dvojhlasu,
zkoušeli jsme tříhlasý a poprvé i čtyřhlasý zpěv. Podařilo se nám připravit už i několik písní na vánoční koncert. Pokud má být píseň předvedena správně intonačně, rytmicky i výrazově, vyžaduje to mnoho
hodin píle a trpělivosti. Vždy mám radost, když se nám nějaká skladba
podaří, když ji všichni zpívají s chutí a když děti samy přicházejí s novými podněty.

Celá akce má i jiný význam, možná ještě hlubší, než je nácvik
zpěvu. To jsou zážitky a legrace, na které se ještě dlouho vzpomíná,
upevňování kamarádství, soudržnost. Dívky se bez výjimky podřídily
zavedenému režimu. Nejen sportovních klání a her, ale i práce se
zúčastnily ochotně, aniž bych je musela nutit. Při značném věkovém
rozpětí 7 – 15 let to bylo až obdivuhodné. Navzájem si pomáhaly,
a i když se zrovna někomu nedařilo, dočkal se od ostatních povzbuzení
a uznání. Zorganizovaly si soutěž „ Miss aerobic“ a někdy jsem opravdu
žasla nad jejich výkony. V určitých situacích se projevilo jakou kdo má
povahu. Občas se někdo přišel zeptat do kuchyně, zda je potřeba pomoci, ačkoli vůbec neměl službu, všimla jsem si jak jedna z dívek tajně
podstrkuje vyhranou sladkost jiné, která ještě nic nevyhrála, další jsem
řekla, ať pozametá schody a ona uklidila i celou společenskou místnost
se slovy: „…tam to bylo taky potřeba!“ To jsou momenty, které mi dovolí
poznat děti i z jiné pozice než ve vztahu učitel – žák a které mě utvrzují
v tom, že uspořádat takovouto mimoškolní akci svůj smysl rozhodně
má.
Jitka Švidrnochová
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ŠKOLA, HISTORIE
Evropský den jazyků

26. září proběhl na naší škole poprvé Evropský den jazyků. Žáci
se u nás učí angličtinu a němčinu a na tento den jsme se připravovali
všichni - žáci i učitelé. Den jsme zahájili krátkou relací ve školním rozhlase, která seznámila žáky s významem této nové tradice a s historií
anglického jazyka. Pro mladší žáky byly přichystány animované filmy
podporující výuku jazyků. Třídy a chodby si žáci s pomocí vyučujících
vyzdobili nástěnkami a svými pracemi. Výuka v ostatních předmětech
byla rovněž vedena v duchu tohoto dne.
Na závěr jsme opět prostřednictvím školního rozhlasu přichystali
pro žáky jednoduchý test v anglickém a německém jazyce. Odpovědi
byly vyhodnoceny a dva výherci odměněni.
Myslím, že napoprvé se nám snad podařilo připomenout žákům
důležitost znalostí jazyků trošku jiným způsobem.
Věra Moravcová

Významné osobnosti Velké Polomě - Životní jubilea - 115 let
1.Akademický malíř Valentin Držkovic - narodil se dne 12. 2. 1888
ve Velké Polomi v čp. 10 v chudé rodině ševce Josefa Držkovice
a Karoliny, rozené Salgové. Již v dětství projevil mimořádné výtvarné
a malířské nadání, proto se při studiu na českém gymnáziu v Opavě
nechal zapsat do kurzů kreslení, které v té době při Slezském zemském muzeu pořádal malíř A. Zdražila. Ten u malého Valentina talent
rozpoznal a brával si jej do svého ateliéru na Olomoucké ulici, aby mu
věnoval zvýšenou péči.
Přání rodičů však Valentina donutilo studovat v Olomouci teologickou fakultu. Po ukončení olomouckých studií stává se r. 1911
knězem, ne však na dlouho. Na přání své i okolo sebe nastoupil na
místo učitele kreslení v arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a odtud
pak r. 1912 odešel studovat malířství na akademii výtvarných umění do
Vídně. Výtvarné vzdělání pak doplnil v Karlsruhe, Berlíně, Benátkách,
Slovensku, Polsku a Francii.
Po návratu do svého rodného kraje se zabydlel u svého švagra
J. Křibka v Pustkovci, neboť rodina (hlavně otec) jej vyobcovala pro
zřeknutí se kněžského povolání. V roce 1929 se oženil s Anežkou
Drastichovou. Ve své tvorbě se projevil jako mistr v krajinomalbě a portrétování, ale i ve virtuózní kresbě zvířat, zátiší a jiných žánrů.
Zemřel v Opavě 27. října 1969 ve věku 81 let a je pochován v rodné obci - na starém hřbitově. Při ukládání jeho urny do rodinného hrobu
- po ranní mši svaté se s ním za občanskou veřejnost rozloučil vlastní
recitací náš tehdejší lidový básník pan Jan Musial:
Velká Polom - obyčejná to dědina
tak jako ve Slezsku každá jiná
a přece na významu má něco víc
vždyť se zde narodil Mistr Držkovic.
Tatíček s matičkou chtěli mít kněze
jemu však pro umění od štětce a barev odejít nelze
Raději pustil se do širého světa
kde celým světem mu byly barvy a paleta.
Co úžasného snažení, co těžkých dnů
než dospěl k metě svých krásných snů
než políbila ho na skráň Múza
a vrátila nám ho co génia.
Kolik on úchvatných vidin on měl
kolik nám zanechal krásných děl!

Chodíval krajinou, chodíval stezkou,
tak jak ji miloval, tak nám ji maloval - tu zemi Slezskou.
A i když v cizině načas se ztrácel
do rodné vesnice vždy se rád vracel.
A dnes po přetěžké, leč úspěšné pouti
dnes už se naposled s námi všemi loučí.
Zemřel nám Mistr náš, žil jen pro umění
nebude již chodit s paletou po zemi.
Všechno, co jen mohl, to všechno rád nám dal
a nic těch krásných děl, nic si neponechal.
Zaživa nepopřál chvilky klidu sobě
v klidu nechť spočívá jeho popel v hrobě
Na věčnou památku Mistra velikého:
Přijmi, rodná země, přijmi co jest Tvého ...

2. Prof. Ludvík Novák - narodil se 20. prosince 1888 ve Velké Polomi
v zemědělské rodině. Po maturitě na českém gymnáziu v Opavě vystudoval klasickou filologii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Jeho prvním pedagogickým působištěm se stalo v letech 1912/13 nakrátko opavské gymnázium. Po působení v Místku, Kroměříži a Přerově
se vrátil na opavskou školu 1920 a vyučoval tu do podzimní německé
okupace v říjnu 1938.
Jako poslední ředitel opavského gymnázia nedobrovolně přesídlil
s profesorským sborem do Valašského Meziříčí, pak do Moravské
Ostravy a naposled do Hradce Králové. Po osvobození se stal znovu
ředitelem gymnázia, kde působil do února 1948.
V jazykovědě vykládal na základě znalostí z etymologie (nauka
o původu a významu slov) původ místních a pomístních jmen na
Opavsku, Ostravsku a Těšínsku. Byl ctitel české řeči, slezské kultury
a uvědomělý propagátor sokolské myšlenky. V roce 1934 redigoval
sborník k 50. výročí opavské sokolské jednoty i okolí (včetně místní
jednoty Velká Polom).
Zemřel v roce 1973 ve věku 85 let a je pochován v Opavě.
František Kopřiva
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NAŠE MÉDIA
Televize
Díváte se na televizi ?
Určitě odpovíte ,,ANO“. A na velkopolomskou? Tady je již kladných odpovědí méně.
Máte-li zájem dozvědět se něco o vysílání lokální televize Velká
Polom, čtěte prosím dále.
Jak to vlastně s lokální televizí začalo? Musíme se vrátit o 10 let
zpět, kdy byl starostou Ing. Jiří Kubečka, který plným právem považoval televizní vysílání za progresivní informační prostředek (nutno podotknout, že v té době byl Internet a mobilní telefony ještě sci-fi). Velká
Polom se stala jednou ze 27 obcí, ve kterých partnerská firma LOCAL
TV Klimkovice vybudovala televizní vysílače. Záměrem bylo, aby obce
měly 3 hodiny vlastního informačního vysílání formou videotextu, případně videozáznamu a zbývající čas měl být využit k přenosu stanice
Premiéra (dnes Prima). Televizi Prima byla později udělena celoplošná
licence, na Ostravsku začala vysílat z vysílače v Hošťálkovicích a o lokální vysílání přestala mít pochopitelně zájem. Přidělené licence se
ale nedaly změnit a lokálním televizím nadále zůstaly nepříliš vhodné
vysílací časy. Jedná se o 1 hodinu ráno a 2 hodiny odpoledne. Mimo
určenou dobu je možné vysílat pouze monoskop. Lokální televize Velká
Polom vysílá ráno od 7.00 do 8.00 hodin a odpoledne od 16.00 do 18.00
hodin. Zejména v letních měsících je odpolední čas nevyhovující a pro
větší sledovanost by vyhovoval večerní čas, ale licenční podmínky jsou
závazné a jejich porušení by mohlo znamenat ztrátu licence. Potěšující
je naopak fakt, že jsme jednou z 10 lokalit, ve kterých Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodloužila licenci až do roku 2013.

Jak se dá zachytit vysílání LTV Velká Polom? Zde je návod:
Vysílací antény jsou umístěny na věži kostela a vysílač vysílá na 59. kanále. Ve většině případů stačí správně naladit televizi (nepleťte si kanál
59 s předvolbou 59 na ovladači !!!). V některých případech je nutné
pootočit anténu směrem na kostel. Ve výhodě jsou obyvatelé části
U Lihovaru a Katerajn, v některých lokalitách – např. Kotrská nebo
směr Plesná je nutné připojit anténu určenou pro 59. kanál. Je vyzkoušeno, že LTV se dá dobře přijímat i v okrajových částech naší obce.
Máme dokonce i diváky, kteří naší televizi sledují na Hukvaldech!
Snad největším problémem je náplň vysílání. Máme televizi místní
a proto platí: Co si do televize dáme, to tam máme. Chtěl bych tímto
poděkovat všem, kteří zasílají příspěvky a pomáhají informovat o dění
v obci a prezentují tak činnost místních spolků a sdružení. Zde je třeba
ocenit zejména TJ Velká Polom, která již několik let dodává pravidelně
výsledky kopané a soutěží Vesnické olympiády. Ve Velké Polomi se
děje spousta zajímavých akcí, o kterých se zpravidla dozvídáme až
po jejich skončení. Bylo by vhodné na ně pozvat i ostatní spoluobčany
a těm, kteří se nemohli dostavit, ukázat tyto události z videozáznamu.
Máte-li natočené zajímavé video, které chcete ukázat i ostatním,
pozvat spoluobčany na akci, kterou pořádáte, ukázat historické fotografie nebo filmy prostřednictvím Lokální televize Velká Polom – ozvěte se!
Na Vaše příspěvky se těší diváci naší televize!
Krásný obraz a nerušený zvuk přeje za STUDIO OKO – Jiří Kadula

Internet a obecní webové stránky
Internet. Jak Vám zní tento mladý pojem? Jak mu rozumíte? Byl
bych rád, kdyby všichni čtenáři našeho zpravodaje věděli, o čem se
chystám psát a vlastně bych ani nic psát nemusel. Bohužel tomu tak
není.
Nedávno jsme vstoupili do 3. tisíciletí, věku elektroniky a techniky
vůbec. Počítače se staly běžnou pracovní pomůckou a používá je i čím
dál více domácností, čehož si každý může všimnout ve svém okolí.
Dovolím si říci, že pro školáky je ovládání počítače takovou samozřejmostí jako třeba jízda na kole. A není se čemu divit. V dnešní uspěchané době je to právě počítač, který uživateli spoustu drahocenného času
ušetří. A kde je počítač, může být i internet.
Velmi jednoduše se internet - www (worldwide web - celosvětová
síť) dá představit opravdu jako síť tvořená počítači po celé planetě propojená káblíky nebo bezdrátově. A co to kromě toho, že je to spousta
šnůr znamená? To znamená třeba, že chci jít studovat do Anglie a protože tam mají své stránky publikované na internetu, můžu se podívat ze
svého domova co všechno mně tam nabídnou a co tam vlastně dělají.
A rovnou se tam s někým pobavím, když jsem nenašel všechno co jsem
potřeboval. Nebo se podívám, kolik zrovna stojí letenka do Španělska,
protože tam chci za rodinou. Nebo navštívím stránky Rudolfina v Praze
a rovnou si na nějaký zajímavý koncert rezervuji vstupenky. To všechno
ze svého domova.
Zkuste si jen představit, kolik firem je v Ostravě, a minimálně polovina z nich má své internetové stránky, nemluvě o všech organizacích,
úřadech a soukromých osobách. Kdokoli chce, může si udělat a umístit
na internet svoje stránky. A takhle je to na celém světě! Jednoduše,
najdete tam všechno. Jen naučit se to používat.
A tak i naše obec má své internetové stránky. Jak vypadají, se můžete podívat na obrázek. Jejich adresa je www.velkapolom.cz. Naše
stránky jsou vedené v rámci Mikroregionu Matice slezké, to proto, aby

údaje, které my na stránky vkládáme, byly viditelné i v ostatních vesnicích. Nese to s sebou i malé nevýhody. Třeba to, že jsme se strukturou
stránek museli podřídit Matici slezké a některým uživatelům se jejich
systém zdá být nepřehledný a složitý. Musím se přiznat, že já jsem si na
naše stránky musel taky chvilku zvykat. Výborně na nich funguje třeba
vyhledávání... Na grafiku jsem slyšel názory různé, někomu se líbí moc,
někomu vůbec, můžete posoudit sami.
A co na nich teď najdete? Adresář institucí, firem a organizací v
Polomi, základní obecní údaje, úřední desku. Webkameru monitorující
autobusové stanoviště, orientační mapku, nějaké fotky z posledních
akcí...
Hlavně však, co tam být může? Obrovskou silou internetu je bezprostřednost a potenciál. Jednoduše, když se jej naučíme používat, tak
tam o nás bude všechno. Pozvánky na akce, informace, zajímavosti,
oznámení... Není to však v silách jednoho člověka, ale je třeba, aby
každý přidal svou trošku, začal to obecní úřad. Budete-li mít něco pro
ostatní, zavolejte (776 191 110)
a na všem se
domluvíme.
Věřím, že
i v této oblasti
našeho soužití
dozraje mnoho
dobrých plodů.
Aleš Halfar
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SPOLKY

Bilancování a přátelské setkání
Na společenském přátelském setkání se sešli místní zahrádkáři
koncem listopadu v pěkném prostředí Motorestu. Slavnostní atmosféru setkání navodilo úvodní vystoupení dětského pěveckého sboru
Paprsek. Zahrádkáři v krátkosti pohovořili o úspěšnosti či neúspěšnosti zahrádkářského činění na svých zahradách. Nehovořili dlouze,
protože podrobné hodnocení připravují na svou únorovou výroční
schůzi.. Byla zmíněna i činnost související s provozem a údržbou vlastní budovy, na které opravili okapy. V současné době probíhá v budově
oprava zařízení moštárny. Pro osvětu toho, co a jak máme udělat byla
využita jednak místní TV a tradiční přednáška o zásadách správné
péče o pokojové květiny. Záslužná byla i akce konaná u příležitosti
Dne Země, kdy byl vysbírán komunální odpad kolem silnice do Plesné.
Potěšilo že na naši výzvu přišla silná úklidová výpomoc z řad občanů
ulice Výstavní, moc děkujeme a věříme, že tato spolupráce nebude
poslední. K zahrádkářské činnosti patří tradiční místní výstavy ovoce
a zeleniny. V letošním roce se nám podařilo soustředit jen menší počet
vzorků, který byl součástí opavské expozice na regionální výstavě
Zahrada – bydlení Ostrava 2003.
Součástí přátelského posezení byla i společná večeře spojená
s ochutnávkou vína z mikulovské vinařské oblasti. Na koštu se sešlo
14 vzorků bílých a červených vín. Na správné posuzování jednotlivých

vzorků vín dbal zkušený degustátor. Nejvíce chutnal Müller Thurgau
a Ryzlink rýnský, nadějně vypadá i letošní mladé víno.
Bylo veselo, zpívalo se při harmonice a plně se potvrdila slova
o víně, že povznáší lidskou mysl a tuto prospěšnost je třeba si uchovat
rozumným pitím vína co nejdéle.
Doufejme, že letošní zima bude mírná a že dovolí udělat ještě
mnohé, co jsme dosud nestihli. Shrabání a zkompostování listí s nehašeným vápencem je úklid i prevence před houbovými chorobami. U
maliníku a ostružiníku odstraníme odplozené a slabé výhony až těsně
u země. Dokud povrch půdy nepromrzne, pokračujeme v přihnojování
stromů a keřů NPK nebo cereritem v dávce 50 g/ m2. Pokud jsme nevápnili zahradu před více než pěti roky, pod stromy a keře rozhodíme
místo hnojiva mletý vápenec. Nesmíme zapomenout přikrýt růže kompostem nebo chvojím až do výše pátého očka - budou v příštím roce
více rozvětvené a bohatě pokvetou. Dlouhodobý deficit vláhy je nutno
napravit důkladnou zálivkou zejména u všech vřesovištních a jehličnatých keřů a stromů.
Na závěr setkání jsme si popřáli, aby se nám a všem spoluobčanům v roce 2004 co nejvíce věcí vydařilo. Přejeme všem, aby je nezklamalo zdraví, aby se jim dařilo dívat na svět optimisticky a aby všechno,
co bude započato, vyvrcholilo ve zdárný konec.
Zahrádkáři ZO ČZS Velká Polom

Vznikající malířský kroužek
S nadcházející zimou ustávají práce kolem domu a začíná období,
ve kterém mají lidé více času na své koníčky za kamny. I letos v tak
krásném počasí jsem si sbíral náměty na obrázky, které bych chtěl
namalovat olejovými barvami. Jelikož se v obci nenachází zájmové
sdružení, které by poskytlo podmínky pro tento koníček, rozhodl jsem
se takovýto spolek založit. Pokud máte i vy zájem zúčastnit se, rád vás

přivítám. Tuším, že koníčková záležitost s olejovými barvami zajímá
vícero lidí, a tak Vám přeji, aby Vám Ježíšek, aby vám donesl olejovky
a nashledanou po Novém roce.
Radim Demel
mobil: 608 884 487

KULTURA
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Mohlo by Vás zajímat…
Myslíte si také, jako já, že v dnešní době je dobré být v pohodě, ladit s okolím harmonickou osobností? Kromě mnoha jiných aspektů, které takovou osobnost tvoří, je, podle mého (našeho) názoru i schopnost
člověka správně a výstižně se vyjadřovat. Je k tomu potřeba něčeho
zvláštního? Ani moc ne, vždyť máme rodiče, chodili jsme nebo chodíme
do školy, kde nás učí mateřštině od útlého mládí. A přece. Kolik z nás
pociťuje na sobě např. obavy, trému, když máme mluvit se šéfem, nebo
s podřízenými. Kolikrát nenacházíme slova u zkoušek a při jednání
s partnery. Čili-rádi bychom bohatou slovní zásobou oplývali, co
říkáte? A ta je tvořena slovy, slova se skládají z písmen. Říká
se tomu tvoření slov. Velmi příhodně označil zázrak tvoření
slov (které je mimochodem známé od počátku lidského
věku), pan M. Horníček v pořadu staršího data, který se
jmenoval ABECEDA. Byla to repríza z předsametového
období, proto mě jeho vstup zajímal. Co vlastně řekl?
Mimo jiné asi toto: „Vážení diváci, představte si, že mluvíme pouze 27 písmeny abecedy! Kdybych tu mohl mezi
Vámi pobýt, mluvil bych těmi literami hodiny a hodiny. Tolik totiž se dá
poskládat z písmen, slov, vět, oznámení, básní, povídek, románů….“.
Co pojmenování citů, vlastností, dojmů, barevností můžeme jimi vyjádřit. Co pádů, odvozenin, a to nemluvíme o desítkách různých jazyků!!
Je to neuvěřitelné – a ještě není konec, stále přibývají nová a nová
slova.
Zkuste se mnou skládat pomocí předpon a přípon třeba k slovnímu základu – chod - ! Ihned Vás určitě napadne nejméně 10 slov. Když
chvíli popřemýšlíte, bude jich nejméně 20!

Nebo z druhé strany – synonyma pro vztah mezi
lidmi = láska, zájem, oddanost, přítulnost, zamilování, milost, milování …. naopak, zlost,
podezřívání …. Co tedy říct na závěr?
Mnozí si stěžujeme i na naše děti, neumí
se mnohdy šikovně vyjadřovat. Nebo
se nám pro „jemnost“ jejich slovníku
ledasco nelíbí…

Jak na to? Dokážeme tento neutěšený stav změnit? Ano, musíme začít od začátku – odmalička.
Aby se děti seznamovaly již odmalička s češtinou správnou a bohatou, je třeba, aby už my, rodiče a později jejich učitelé, jsme hovořili
takovou češtinou a dávali dětem PŘÍKLAD. Abychom získávali jejich
zájem o správnou češtinu, učili je mateřský jazyk milovat, abychom
je vedli neúnavně při volbě vhodné četby. Abychom se neodradili při
získávání dětí pro přednes, zpěv, rozhovor.
Milada Klapuchová

Plesová sezóna 2004 Sokolovna TJ Velká Polom
16. 1. 2004 (pátek) - Ples TJ Velká Polom
Ples všech sportovců a příznivců sportu
Hudba - Pohoda
Předprodej - Jiří Kopřiva, Pivovarská 165, tel. 553 770 586
24. 1. 2004 - Ples Mysliveckého sdružení „Hubert“
Hudba - BB System
Vyhlášená kuchyně
Zvěřinová tombola - 1. cena Divočák
Předprodej - Lubomír Musial, 9. května 109, tel. 553 770 185
31. 1. 2004 - Ples Sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom
Hudba - Prak
Tradiční bohatá tombola
Předprodej - Miroslav Vrbka, Plesenská 244, tel. 553 770 077
7. 2. 2004 - 30. Výroční ples hasičů
Na židlích vás nenechá sedět kapela Chrobáci
Slosovatelné vstupenky
Předprodej - Jiří Vandlíček, Opavská 176, tel. 553 770 099

14. 2. 2004 - XI. Country bál
Hudba - C&W OK Band
Bohatý program: výuka country tanců, soutěže, tombola, tradiční
překvapení
Žádné róby a vázanky, rifle a jdeme na to....
Předprodej - Petr Kubeša, Opavská 317, tel. 553 770 419
21. 02. 2004 - XII.Country bál
Pro velký úspěch to samé co minulý týden
28. 2. 2004 - 2. Netradiční Velkopolomský ples (Chování basy)
Sezónu ukončíme s kapelou Prak
Předprodej - Obecní úřad - Jana Brázdová, tel. 553 770 228
Za kulturní komisi
Jiří Kopřiva
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Sportovní dění v obci
Konec roku je vždy příležitostí k hodnocení v různých oblastech
lidské činnosti, sport nevyjímaje. Kromě pravidelných sportovních soutěží v jednotlivých sportech (fotbal, volejbal, nohejbal, tenis, jezdectví
a šachy) proběhl letos již osmý ročník Vesnické olympiády – celoroční
soutěže obcí v různých individuálních i kolektivních sportovních disciplínách. Letošního ročníku se zúčastnilo devět obcí, které postupně
uspořádaly soutěže v plavání, stolním tenise, dráhových kuželkách,
přespolním běhu, nohejbalu, volejbalu, cyklistickém závodu do vrchu,
sportovní střelbě a sálové kopané. Za umístění v každé soutěži může
obec získat 1-9 bodů a vítězem se pak stává obec s nejvyšším součtem
bodů získaných v jednotlivých disciplínách.
O sportovní úrovni naší obce svědčí skutečnost, že se nám letos
podařilo ve Vesnické olympiádě pošesté zvítězit. Hlavní myšlenkou celého podniku je však snaha nabídnout možnost setkání sportovců všech
věkových kategorií z okolních obcí, a to nejen při sportovním zápolení.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celkové výsledky 8.ročníku
VO 2003
OBEC
Body
Velká Polom
59
Háj
52
Děhylov
51
Dolní Lhota
49
Vřesina
48
Plesná
47
Dobroslavice
34
Krásné Pole
32
Horní Lhota
28

Povede se?
O dění v polomském fotbale Vás během roku pravidelně informujeme v obecní televizi a na internetu www.sweb.cz/fotbalvp a
www.ofisport.cz. Stávající soutěžní ročník ostravského městského
přeboru dospěl do poloviny a je čas na trochu statistiky. Po podzimní
části bojují muži a dorostenci o čelo tabulky, žáci pak o záchranu v
přeboru.
Celkově to v poločase není špatné. Muži i dorost vstoupili do nové
sezóny s novými trenéry, podařilo se připravit podmínky pro zavlažování hrací plochy v příštím roce a ve spolupráci s obecním úřadem
zapracovat na úpravách okolí sokolovny i sokolovny samotné.
Poděkování patří všem, kteří svůj volný čas věnují nezištně ostat-

Důkazem o úspěšném naplňování této myšlenky je skutečnost, že celá
soutěž dospěla už ke svému 9. ročníku a hlavně se do ní zapojuje stále
širší okruh soutěžících. To by však nebylo možné bez obětavé práce
organizátorů v jednotlivých obcích a podpory většiny obecních úřadů
a sportovních organizací. Všem za jejich snahu patří poděkování.
V následující tabulce najdete přehled výsledků naší obce v letošním ročníku Vesnické olympiády, které byly vyhlášeny na tradičním
společenském večírku letos konaném v Dobroslavicích. Protože na
celkovém sportovním výsledku se z naší obce podílelo přes 40 soutěžících, uvedu za všechny jen individuální úspěch Jirky Kopřivy ml.,
kterému se podařilo zvítězit v závodě horských kol.
Závěrem bych chtěl vyzvat všechny, kteří se sportu věnují ve
svém volném čase a chtějí si změřit síly v některé z olympijských
disciplín, aby se ozvali Milanu Švidrnochovi nebo Kamilu Drozdkovi
a rozšířili řady reprezentantů Velké Polomi.
Kamil Drozdek
Výsledky Velké Polomi v 8.ročníku
VO 2003
Disciplína
Umístění
plavání
6
stolní tenis
6
kuželky
7
běh
3
volejbal
2
nohejbal
1
kolo
1
střelba
2
kopaná
3

ním a velkou měrou se podílejí na fungování všech tří fotbalových družstev. Sportovní výsledky jsou jistě potěšující i pro všechny, kteří nás v
uplynulém roce podpořili koupí permanentní vstupenky, sponzorským
darem nebo návštěvou našich utkání.
Věříme, že stávající příznivci nám zůstanou věrni i v roce příštím
a že jejich řady porostou. Vaše přízeň nám pomáhá ve snaze vybojovat
pro Velkou Polom postup do vyšší soutěže. Těšíme se proto na setkání
s vámi v jarní části fotbalové sezóny a přejeme všem mnoho zdraví a
spokojenosti v novém roce a radostné prožití nadcházejících svátečních dnů.

MP muži (trenéři: Kozelský Jiří, Holiš Václav)
1. NH Classic
32:17
2. Velká Polom
45:19
nejlepší střelci:
Ďaďan Ota
Bitta Martin
MP dorost (trenéři: Sztefek Josef)
1. Ludgeřovice
35:12
3. Velká Polom
28:12
nejlepší střelci:
Novák Miroslav
Kopřiva Vojtěch
MP žáci (trenéři: Vrbka Miroslav, Marek Josef)
1. NH Classic C
65:10
11. Velká Polom
22:23
nejlepší střelec:
Rathauský David

Kamil Drozdek

29 bodů
28 bodů
17 branek
7 branek
29 bodů
27 bodů
7 branek
6 branek
36 bodů
10 bodů
16 branek
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Velká Polom

Vánoční pohodu,
hodně lásky
a vzájemného porozumění
v novém roce
Ludmila Bubeníková
starostka
Petr Eliáš
správce farnosti
(s pozváním k noční oslavě narozenin
Pána Ježíše na Štědrý den ve 22 hodin)

Zveme všechny občany na
Silvestra k NS Jednota,
rozloučíme se s rokem uplynulým
a přivítáme rok nový.
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