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OBECNÍ STRÁNKA
Vážení a milí občané,
ráda bych se s Vámi podělila o informace, které jsem získala
v těchto dnech a které Vás budou zajisté zajímat. Týkájí se hodně
sledované záležitosti, kterou je plánovaná výstavba rodinných domů
v lokalitě Mlýnek a otázky, související s bývalým statkem. V rámci změny koncepce společnosti Union Leasing Ostrava tato přistoupila k odprodeji veškerých nemovitostí v naší obci. Novým majitelem pozemků
i objektů v bývalém statku se stala ostravská finanční skupina Trade
Hammer, která v úzké spolupráci s firmou Axiom Line Ostrava intenzivně pokračuje v přípravě výstavby inženýrských sítí a ČOV. K dispozici
máme na obecním úřadu katalog rodinných domů, které budou v dané
lokalitě vybudovány. Kromě toho, že vypadají velmi hezky, zazněla
i sympatická informace, že by měly být cenově přijatelné i pro mladé
rodiny. Předpokládá se, že součástí výstavby bude i několik bytových
domů.
Při osobním jednání jsme si vzájemně ujasnili představy o dalším
postupu ve věci výstavby a především v řešení a budoucího využití
„statku“. Velmi nás potěšilo, že majitel firmy má jasnou vizi, která koresponduje s představou našich občanů, velmi vstřícně reagoval na naše
požadavky, akceptuje i dříve ujednané dohody se společností Union
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Leasing. Díky tomu nezapadla ani idea přemístění budoucího centra
obce do areálu statku – ve střednědobém horizontu by zde mohlo být
vybudováno komerční centrum s polyfunkčními domy, doplněnými
bytovými jednotkami. O střednědobém plánování hovoříme s ohledem
na skutečnost, že pro majitele nemovitostí je prioritní výstavba lokality
rodinných domů.
Vážení občané, věřím, že i Vás potěšila tato zpráva. Všichni
doufáme, že se uvedené představy stanou brzy realitou a v brzké době
přivítáme mezi námi další nové spoluobčany a hlavně se dočkáme zvelebení problematického areálu „statku“.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Děkujeme všem občanům, kteří zareagovali na naši výzvu a pomohli s úklidem po malování v kulturním středisku.
Jsme potěšeni tímto přístupem. Ještě jednou díky.
Ludmila Bubeníková - starostka obce

„Kdo si nechce hubu spálit
musí mlčet nebo chválit.“
K. H. Borovský
Vážení spoluobčané,
prostřednictvím našeho zpravodaje Vás chceme informovat o investicích, které proběhnou v letošním roce v obci. Tyto akce se prakticky dotknou všech občanů i řidičů, kteří naší obcí budou projíždět.
Stěžejní investicí letošního roku je stavba „Snížení dopravních
rizik na silnici I/11 a vybudování části chodníku na ul. Osvoboditelů“.
Ve výběrovém řízení byla z 9 uchazečů vybrána zkušená firma ODS
– Dopravní stavby Ostrava. Celá stavba si vyžádá náklad 4,2 mil. Kč,
z toho 1 mil. dotuje KÚ a cca 100 tis. Ředitelství silnic a dálnic Ostrava.
V rámci této výstavby bude zřízeno parkoviště u nákupního střediska
Jednota, chodník a osvětlení od parkoviště až k ulici Pivovarská, opraven chodník před nákupním střediskem, základní školou a u zastávky
Lihovar. Přímo na silnici I/11 budou 4 nové nasvětlené přechody pro
chodce, v dolní části obce pod čerpací stanicí bude zbudován ostrůvek,
zřízena dvojitá čára a zvukové brzdy. Tímto opatřením se zpomalí vjezd
i výjezd z obce. Stavba bude zahájena v červnu a dokončena v září t. r..
Jak jsme již předeslali v úvodu článku, vyžádá si tato stavba časově
ohraničené omezení pro občany i řidiče. Proto Vás vyzýváme k ohleduplnosti a opatrnosti při průchodu poblíž staveniště.
V současnosti se dokončuje první část rekonstrukce kulturního
střediska, upravují se prostory bývalé prodejny obuvi a květin, které

budou sloužit jako ordinace lékařů. Současně proběhla výměna
oken, malování vybraných místností, připravuje se budování rampy
pro imobilní spoluobčany a pro matky s dětmi. Celá tato první část
rekonstrukce si vyžádá náklad cca 1,2 mil. Kč. Část nákladů hradí
lékaři. Předpokládáme, že ordinace budou otevřeny v průběhu měsíce
července. Plní se tak poslední akce z programu „Kulový blesk“.
Neméně potřebnou investicí, která bude v červenci t. r. započata,
je „Rekonstrukce komunikace ul. Na Havírně“. Po plynofikaci zde došlo
k propadu části vozovky a nejsou zde dořešeny odvody dešťových vod.
Ze tří oslovených firem byla vybrána společnost „Jankostav s.r.o.“ s rozpočtem 1,3 mil. Kč. Stavba by měla být dokončena na podzim letošního
roku.
Vážení spoluobčané, jak jste z tohoto článku zjistili, čekají nás
letos nelehké úkoly, věříme však, že se nám je podaří s Vaším přispěním splnit. Ještě jednou Vás vyzýváme k maximální opatrnosti
a ohleduplnosti, pokud Vás bude stavební ruch v blízkosti Vašich obydlí
omezovat.
Děkuji
Tomáš Lazecký
místostarosta obce

INFORMACE
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Kritika
V posledním čísle Bumerangu jseme se
snažili poukázat na problematické chování
některých z nás, kteří svým počínáním velmi
znepříjemňují život sousedům i jiným občanům. Musíme konstatovat, že mnozí vůbec
nepochopili oč jde!!! V uplynulém zimním
období se projevily problémy s parkováním
vašich automobilů na obecních komunikacích
NAPLNO!!! Zkuste si sednout do traktoru s
pluhem a udržovat již tak úzké cesty a cestičky kličkováním mezi auty…Věřte, že je to často
velmi obtížná práce nejen při čištění obecních
komunikací, ale i při zajišťování jiných služeb

souvisejících s dopravou a s pohybem jakýchkoliv dopravních prostředků. Takže tímto
APELUJEME na všechny občany a žádáme
je, aby si vyřešili definitivně stání svých či
firemních dopravních prostředků na svých pozemcích a neobtěžovali svým benevolentním
přístupem ostatní uživatele veřejných komunikací. Nejhorší stav s trvalým parkováním
občanů jsme zaznamenali v těchto ulicích:
Budovatelů, Lomená, Sadová, Jabloňová,
Zelená, Krátká, Pod Lávkou, Za Humny,
Větrná, Rodinná, Chabičovská, Na Mýtě,
Novosvětská, Výstavní, Zahradní. Doufám, že

si občané, kterých se to týká, uvědomí podstatu problému a v důsledku ocení naši snahu
o zlepšení životního prostředí i v této oblasti.
Děkujeme za pochopení.
Jan Sztefek
člen rady obce

POZVÁNKA

Ve středu 23. 6. 2004 v 17 hod v sále Kulturního střediska se bude konat veřejné
zasedání zastupitelstva obce. Zveme všechny občany.
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Správa hřbitovů informuje
Obecní úřad ve Velké Polomi jako správce a provozovatel pohřebišť ve Velké Polomi žádá občany, aby veškeré práce týkající se opravy
a údržby hrobových zařízení na novém a starém hřbitově hlásili předem
na obecním úřadě. Služby a práce na hřbitovech:
- pohřbení, uložení urny, otevření hrobového místa, exhumace
- zřízení hrobového zařízení
- oprava a údržba hrobového zařízení (výměna náhrobku, rámů a jiných součástí hrobového zařízení, oprava písma, doplnění hrobového
zařízení apod.)
- odstranění hrobového zařízení
- úprava okolí hrobového místa.
V souladu se zákonem veškeré práce a služby spojené s pohřebnictvím musejí vykonávat osoby, které mají potřebná živnostenská
oprávnění. Pohřební služby, hrobníci i kameníci musí požadovat od Vás
– vlastníků hrobových zařízení, povolení obecního úřadu k provádění
prací a služeb na příslušném hrobovém místě.

Oslavy vstupu ČR do EU
Dne 30. dubna 2004 se parčík u Obecního úřadu stal dějištěm
významné události. ZO Českého svazu zahrádkářů ve spolupráci
s vedením obce připravila slavnostní akt, který souvisel s přistoupením
ČR do EU. Za přítomnosti kandidáta do EU ing. Petra Lachnita jsme
společně zasadili magnolii - dřevinu s krásnými, voňavými květy, která
symbolizuje naši naději v lepší zítřky, které si od začlenění se mezi
nejsilnější evropské státy slibujeme.
Zahrádkáři připravili občerstvení a všichni jsme se radovali z krásného slunečného odpoledne a povedené akce.
Tématika vstupu ČR do EU byla náplní i besedy, která se uskutečnila v kulturním středisku 24. května. Přednášku pro občany naší obce
zajistila MO ČSSD ve spolupráci s vedením obce. Zajímavá beseda
byla zpestřena otázkami občanů, na které kromě ing. P. Lachnita odpovídal i poslanec parlamentu ing A. Macháček.
Milada Klapuchová

Správou hřbitovů v obci Velká Polom byli v souladu s novými
právními předpisy pověřeni zaměstnanci obce Ing. Pavlína Mučková
a pan Jiří Vrbka ml. Ing. Pavlína Mučková vede hřbitovní evidenci,
uzavírá popř. doplňuje nebo mění smlouvy, vyřizuje žádosti o povolení
v oblasti hřbitovních prací a služeb. Pan Jiří Vrbka ml. je nositelem klíčů
od budov na místních hřbitovech, lze s ním dohodnout praktické záležitosti na místních hřbitovech. V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků
se obracejte vždy na obecní úřad.
Žádáme občany, aby dodržovali schválený Řád pohřebiště a ustanovení Smlouvy o nájmu hrobového místa, kterou stvrdili vlastnoručním
podpisem. Nedodržením výše uvedeného řádu a smlouvy dochází ke
zbytečným nepříjemnostem.
Pavlína Mučková
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TELEVIZE
Měření pachových látek v ovzduší
Vážení občané,
dovolujeme si Vás oslovit nabídkou Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Vzhledem ke stále narůstající problematice pachů ve
venkovním ovzduší zakoupil ZÚ přístroj pro měření pachových látek
a vytvořil měřicí skupinu, která se věnuje této problematice.
Pro posuzování úrovně znečištění ovzduší pachovými látkami ve
vnějším ovzduší se používá metoda jednorázového olfaktometrického
měření a krátkodobé nebo dlouhodobé sledování zápachu panelovým
vzorkem obyvatel.
Podle § 10 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší není vnášení látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší dovoleno. Přípustnou míru
obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování stanoví vyhláška MŽP
č.356/2002 Sb. § 15.
Olfaktometrické měření emisí
Měření emisí stacionárních zdrojů upravuje vyhláška MŽP č.356/
2002 Sb., která ukládá povinnost měření vyjmenovaných stacionárních
zdrojů středních, velkých a zvláště velkých.
Mezi tyto zdroje patří například čistírny odpadních vod, výrobny
léčiv, chemický průmysl, kompostárny, tiskárny, impregnace dřeva,
potravinářské výroby, výroba hnojiv, rafinérie ropy atd.
Zdroje jsou uvedeny v příloze č.8 vyhlášky a zákon stanovuje
povinnost provést měření do konce roku 2006.

Měření obtěžování obyvatelstva pachovými látkami – měření
imisí
Jedná se o statistické metody podle norem ČSN 83 5030 a ČSN
83 5031. Imisní limit je stanoven v § 15 vyhlášky MŽP č.356/2002 Sb.
Metoda je rozpracovaná do formy dotazníků a provádí se krátkodobě
po dobu 24 hodin nebo dlouhodobě po dobu až 1 rok.
V případě měření imisí na hranicích pozemku (zdroje) se použije
olfaktometr pro jednorázové měření. Měření je úspěšné tam, kde je
intenzita pachových látek zřetelná.
V případě nepravidelného výskytu pachových látek a jejich proměnlivé intenzity se vždy musí použít metoda statistická, tj. spolupráce
s respondenty ve sledované oblasti.
Písemné nebo telefonické objednávky zasílejte na libovolné pracoviště Zdravotního ústavu. Rádi zodpovíme jakýkoliv Váš dotaz.
Kontakty:
Mgr. Jiří Bílek
Ostrava:

tel. 602 583 970
tel. 596 200 375, 596 200 167

Co nového v lokální televizi ?
Na četné dotazy typu ,,co se připravuje v Lokální televizi“ odpovídám:
Technika: V letních měsících připravujeme rekonstrukci anténního
systému, který je v havarijním stavu – antény jsou staré přes 10 let
a silně zkorodované, po jejich výměně se zkvalitní příjem signálu.
Program: Začali jsme přebírat magazín ostravské kabelové televize
pod názvem Periskop. Premiéra pořadu je vždy ve čtvrtek a vysíláme
jej do středy následujícího týdne. Připravujeme pořad věnovaný dětem
a základní škole – premiéru plánujeme na konec června. Na červenec
připravujeme pořad ,,Co vy na to, paní starostko ?“ věnovaný otázkám
občanů k dění ve Velké Polomi.
V současné době probíhá jednání o využití volného vysílacího
času – Lokální televize má licencí daný vysílací čas v délce tří hodin
k vysílání a zbytek času je nevyužitý. Máme zájem využít zbývající čas
a nyní se naskýtá možnost přenášet slovenskou stanici TA3 – lidově

nazývanou TATRY. Stanice TA3 má zpravodajský a sportovní charakter. K realizaci potřebujeme nejprve Vaši pomoc. Držitel licence pro
Lokální televizi Velká Polom – firma Local TV Klimkovice společně
s radou obce Velká Polom nás požádali o provedení průzkumu zájmu
o přenášení programu této stanice. Pokud máte zájem přijímat nový
program – dejte nám vědět. Můžete osobně nebo poslat SMS na
číslo 603201743. Potřebujeme informaci, kde a jak kvalitně sledujete
vysílání lokální televize. Podněty příjímáme také na e-mailové adrese
studiooko@raz-dva.cz a na adrese obecního úřadu - spravni@velkapolom.cz. Za projevený zájem předem děkujeme – odměnou Vám
může být rozšíření našeho vysílání.
Jiří Kadula
STUDIO OKO
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jak jsme soutěžili

Jedním ze způsobů, jak mohou žáci porovnat své schopnosti se
svými vrstevníky, jsou soutěže. I v tomto školním roce se naši žáci zapojili do soutěžení. Ze soutěží přírodovědných se ve škole uskutečnila
školní kola soutěží, které jsou nazývány olympiádami - ve Fyzikální
olympiádě se po postupu v okresním kole umístila žákyně 8. třídy
Lenka Gallusová na 10. místě, v Chemické olympiádě nás v okresním
kole reprezentovaly dvě žákyně - Anna Hořáková a Lenka Nábělková
a v Biologické olympiádě jsou v současné době v okresním kole posuzovány práce tří našich žáků - Kateřiny Dardové, Terezy Mučkové a
Jana Turaye.
Mezi přírodovědné soutěže patří i soutěže matematické. Velké
popularitě se těší celostátní soutěž mladých matematiků nazvaná
„Klokan“. Je určena žákům 4. až 9. ročníku a podle jejich věku je
rozdělena do tří kategorií nazvaných Klokánek, Benjamin a Kadet.
V tomto školním roce soutěžilo 114 žáků. Mezi nejúspěšnější řešitele
patřili v kategorii Klokánek - Tomáš Vašek, Patrik Hlavenka, v kategorii
Benjamin - Petra Brázdová, Denisa Tešnarová a Iveta Šarmanová, v kategorii Kadet - Michal Darda a Kateřina Výtisková. Tato soutěž ale není
postupová, nenavazuje na ni vyšší soutěžní kolo. V další matematické
soutěži, která se jmenuje Pythagoriáda, se po postupu stali úspěšnými
řešiteli i v okresním kole Jakub Ludvík, Richard Fürst a Jan Coufal.

Ze společensko vědních soutěží zaujala dvě žákyně naší školy
Dějepisná olympiáda. V okresním kole soutěžily Lenka Gallusová a Hana Švidrnochová. Ve sportovních soutěžích bojovali naši chlapci v soutěži, kterou každoročně vyhlašuje firma Coca-Cola. Jedná se o soutěž
v kopané. Letos se úvodní zápasy hrály za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek - vždyť v březnu ležel ještě na hracích plochách
sníh. Naši chlapci postoupili do druhého kola a tam byli vyřazeni. Přesto
získali pěkný suvenýr v podobě malých kopacích míčů pro každého
hráče a velký kopací míč pro školu. Velmi přitažlivou kolektivní hrou
je i na naší škole florbal. Chlapci z devátých tříd skončili ve florbalové
soutěži na 3.místě v okrskovém kole. Chtěl bych využít této příležitosti
a poděkovat všem, kteří soutěžili, reprezentovali naši školu ve vyšších
kolech soutěží. Myslím si, že právě při soutěžích platí dvojnásob známé
„není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Žáci mají jedinečnou příležitost
„se otrkat“, poznat jinou konkurenci.
Poděkování patří také těm, kteří žákům pomáhali při přípravě na
soutěže.
Petr Rosa
ředitel školy

POZOR *** POZOR *** POZOR
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Základní škola Velká Polom, okres Opava, příspěvková organizace,
prostřednictvím agentury „HELLO LANGUAGE CENTRE, s.r.o.“
nabízí pro zájemce možnost jazykového vzdělávání v

JAZYCE
ANGLICKÉM

*************************************************************

Pro děti nabídla agentura cenové zvýhodnění - za jednu vyučovací
jednotku v délce 45 minut - 320,- Kč za 10 žáků.
(Při výuce jedenkrát za týden se jedná o 4 - 5 vyuč.jednotek za měsíc)
K výuce je třeba zakoupit učebnici (380,- až 550,- Kč) a pracovní sešit
(170,- až 300,- Kč).

V případě dostatečného počtu zájemců bude výuka probíhat v učebnách
Základní školy ve Velké Polomi.
Zájemce eviduje ředitel Základní školy ve Velké Polomi - osobně nebo
telefonicky : 553 770 221 (do 29. června 2004).
*************************************************************

MATEŘSKÁ ŠKOLA, NÁVŠTĚVA
U NÁS JE VESELO!
My jsme sice děti malé,
Zábavu však rády máme
A nikdy ji nezkazíme.
Co jak dělat nám paní učitelky radí
A všichni jsme kamarádi.
Nevěříte? Přesvědčte se!
Třeba na našem maškarním plese.
Že jste to nestihli, to nevadí.
Nestihli jste ani velikonoční
malování?
Tak už na příští Velikonoce vajíčka
sbírejte
A všichni těšte se.
Vše, co už jsme prožili,
v minulém Bumerangu jsme Vám
sdělili.
Spoustu divadelních představení
navštívili,
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28.5. jsme Den dětí oslavili, na
olympiádě soutěžili
a s rodiči u táboráku opékali.

Za pomoc děkujeme maminkám z
výboru Sdružení rodičů,
je to parta nezmarů.

Maminkám k svátku jsme hráli a
zpívali
a hezký večer jim 14. 5. připravili.
7. 6. na výlet do ZOO jedeme a
Olomouc navštívíme.
9. 6. společně s 1. třídou a s MŠ
Horní Lhotou
léto přivítáme a pohádku „O
veverce Zrzečce“ shlédneme.

Bylo by toho povídání hodně,
ale my chceme jenom skromně,
seznámit Vás s děním v naší
mateřské škole.
Pro ty starší a pokročilé, aby si
zavzpomínali
a pro ty nejmenší, aby se k nám
těšili.

A co dále? Na prázdniny se těšíme
a s našimi předškoláky se
rozloučíme.
Kdy? 25. 6. v 16:00 hod v sále
kulturního střediska.
Přijďte a zaplňte všechna místa!
Nebudete litovat, pohádku
„Šípková Růženka“ budeme hrát.

Krásnou dovolenou a veselé prázdniny všem
přejí děti a paní učitelky.

Návštěva Otce biskupa
Jsou události, které si zasluhují být zaznamenány. K nim bezesporu patří i 19. březen tohoto roku, kdy naši farnost navštívil Otec
biskup František Lobkowitz. Ve svém bohatém programu si našel
chvilku času a navštívil nás na Obecním úřadu. V přátelské atmosféře
jsme zaznamenali jeho velký zájem o nás, občany Velké Polomi, naše
radosti i starosti. V odpoledních hodinách pak sloužil mši sv. v chrámu
sv. Václava.
Přiřadil se tak k dalším významným osobnostem, které v tomto
období navštívily naši obec.
Ludmila Bubeníková
starostka

Věroslava Jaskulová
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Jezdecké závody

Jak jistě víte, dne 8. 5. 2004 proběhly ve Velké Polomi jarní jezdecké závody. I přes menší účast sportovních dvojic se diváci velice
dobře bavili a bylo na co se dívat. Velkých úspěchů dosáhli tentokrát
mladí jezdci a jezdkyně z domácího jezdeckého oddílu Velká Polom,
kteří se dokázali umístit a zviditelnít.
Závody tentokrát proběhly za krásného jarního počasí. O velkém
diváckém zájmu svědčí pravidelně zcela zaplněné lavičky. Diváci byli
spokojeni jak s výkony jezdců, tak i s organizací závodů (jako vždy bylo
zajištěno občerstvení pro všechny) a o přestávce jsme měli možnost

shlédnout psí agility - především děti byly nadšeny kynology, kteří předváděli psí miláčky.
Skvělou atmosféru závodů jsme zaznamenali bohatou fotodokumentací.
Petr Jalůvka

Dovolujeme si Vás pozvat na Velkopolomský pohár v parkúrovém skákání, který se již tradičně uskuteční koncem srpna dne 28. 8. 2004 na kolbišti ve Velké Polomi. K vidění budou opět skvělé sportovní výkony mnoha
koní a jezdců ze širokého okolí, kteří budou zápolit v několika soutěžích. Přijďte se podívat a užijte si krásný den v naší
společnosti.
Srdečně zve pořádající Jezdecký oddíl TJ Velká Polom

Čarodějnice
Nadešel 30. duben. Mnozí si toto datum budou pamatovat jako
historické, protože o půlnoci jsme se stali členy velké evropské rodiny.
Pro nás velkopolomské to však bylo význačné datum z jiného pohledu.
Letos se totiž v tento den uskutečnil slet čarodějnic, a to v pořadí již
druhý. Celá akce se konala na hřišti TJ Velká Polom a určitě se všem
líbila.
Začalo se v 17:00 hod pochodem malých čarodějnic a čarodějů.
Tuto část připravilo Sdružení rodičů a měla pokračování v sokolovně,
kde se všichni malí čarodějové bavili až do 19:00 hodin ve víru tance
a soutěží. Mezitím probíhaly na hřišti přípravy na stavění májky. Místní
oddíl kopané se zhostil tohoto úkolu na jedničku. Ozdobená májka už
v 20:00 hodin hrdě na všechny shlížela z výšky – ale měla to spočítané.
O tom však později.
Všichni však už netrpělivě očekávali zapálení vatry a na scéně se
objevil nepoznatelně namaskovaný černý čaroděj Aleš, který pomocí
kolejnice a kladiva svolával všechny k ohni, na jehož přípravě se podílel p. Gallus s pomocníky. Za vřískotu
a tance byla vatra nakonec zapálena.
Další program následoval v sokolovně, kam se odebrali ti, co se chtěli
bavit. K poslechu a tanci hrál Radim
Holeček své vypalováky, o občerstvení
se postaral Roman Kozelský. A že
se už nic dále nedělo? To se mýlíte!!
V průběhu večera se uskutečnilo několik soutěží, které určitě všechny pobavily. Za zmínku stojí tanec s koštětem,
soutěž o nejdelší jedovatý plivanec se
žvýkačkou a v neposlední řadě i soutěž

o nejďábelštější čarodějný smích. Vyvrcholením však bylo vyhlášení
Miss čarodějnice.
Všichni se pak bavili až do pozdních hodin. Že nevěříte? Tak se
přijďte příští rok podívat, ať o této akci nevíte jen z doslechu.
P.S.

V polovině článku jsem se zmínila o tom, že se ještě k něčemu
vrátím. A je to tady. Nechci nikomu nic mít za zlé, ale mrzí nás všechny,
že jsou mezi námi ještě takoví, kteří nám chtějí radost pokazit. A pro ně
mám jeden vzkaz! Májka se podřezává jen první noc – to si ji totiž stavitelé musí pohlídat. Když to ale někdo udělá později, není to už recese,
ale zbabělost a vandalismus, při kterém byly zbytečně poškozeny
lavičky na hřišti.
Renáta Drozdková
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HISTORIE
Zemřel nejstarší občan Velké Polomi
Dne 15. 4. 2004 zemřel náš nejstarší občan Drozdek Antonín ve
věku 99 let. Narodil se 29. 4. 1905 v rodině Antonína Drozdka a jeho
manželky Amálie rozené Vavrečkové. Pocházel ze sedmi dětí a původ
měl dělnický a málochalupnický. Vystudoval „Učitelský ústav v Opavě“
a celý svůj život vyučoval na různých školách – většinou mimo naši vesnici. Byl to Bohumín a Skřečoň, Budišovice, v období válečných let to
bylo Třebíčsko, Dolní Vilémovice a Římov. Po válce 1945 na Jesenicku
obec Vlčice, Jakubčovice a Hlubočec a teprve nakonec Velká Polom,
kde si postavil rodinný dům a žil zde se svou rodinou.
Jeho aktivity, jež zasluhují pozornost a dávají přehled o jeho osobních schopnostech života i mimo školu:
- v roce 1923 byl jedním ze zakládajících členů místní Dělnické
tělovýchovné jednoty – DTJ
- v roce 1929 se velmi podstatným způsobem přičinil ve spolupráci se svým bratrem Ing. Leopoldem Drozdkem o vydání publikace
„Vzpomínky – mládí a kronika farnosti, obce a školy Velkopolomské"
- okolo roku 1935 byl táborovým řečníkem, pravidelně konaných, zapalovaných vater k upálení Jana Husa (organizoval Čsl.
Demokracie)
- v roce 1964 se nezapomenutelným stal jeho projev při odhalení pomníku padlého příslušníka I. čs. tankové brigády v SSSR ppor.
Borisi Pochožajovi v lese Kobylí. V upomínku ho věnovali občané naší

vesnice za účasti spolubojovníků, členů rodiny padlého, i jiných dalších
významných hostů
- v roce 1970 ukončením školního roku odešel na zasloužený
odpočinek – do důchodu. Ale ani to neznamenalo, že složil ruce v klín.
Dál se věnoval svým zájmům: rodinný domek, zahrada, včely a vše, co
souviselo s kulturním děním v naší obci. Zvlášť se věnoval jako stoprocentní patriot svého domova dávné historii obce ve všech oblastech.
K tomu mu posloužila jeho výborná paměť a dlouhověkost.
- v roce 1990 velmi významně přispěl k propagaci naší vesnice
s mnohými prvky vzpomínek na své mládí a pozdější historický obecní
vývoj v relaci „Čsl. státního rozhlasu – stanice Ostrava“ v pravidelných
relacích „Toulky Moravou a Slezskem“
Byl příkladným učitelem i vychovatelem školních dětí 20. století.
Na své životní pouti dobře poznal velkopolomský život lidu, lesů a polí.
Poznal do podrobností jeho obětavost, dobrotu, lásku i neochotu, tvrdost a chlad.
Za vše, co vykonal pro naši vesnici a jeho generaci, mu děkuje
současné vedení obce.
František Kopřiva

Čest jejich památce
Sarajevský atentát 28.6.1914 byl záminkou vzniku I. světové války.
Dělení Evropy na bloky sice již probíhalo na přelomu 19. a 20. století,
ale hlavním viníkem byla snaha Německa o evropskou či světovou hegemonii.
Válku zahájilo Rakousko-Uhersko, které vyhlásilo válečný stav
Rusku již 28.7.1914 a následovaly další státy. Bojovalo se na východní
frontě, na italské frontě, na Balkáně, ve východní Africe i na moři.
Zahynulo přes 10 milionů lidí a 20 milionů bylo zraněno.
Definitivní příměří bylo podepsáno s posledním – Německem
teprve dne 11.11.1918, tedy již po vzniku 1. Československé republiky.
Tato fakta nám předkládají učebnice a encyklopedie. Nahlédněme však
také do svérázných zápisů velkopolomského kronikáře: (dle originálu)

Roku 1922 při osvětové komisi Obecního zastupitelstva se ustavil
odbor pro stavbu pomníku padlým v první světové válce. Předsedou
byl zvolen Jan Mžik z čís.155, jednatelem stavebního odboru učitel
Augustin Kadula z čís.68, který zjistil data narození a úmrtí všech 32
padlých a vyprosil od příbuzných padlých dary na pomník - kolem 3000
Kč. Firma Palouš z Bruntálu byla pověřena zhotovením a postavením
pomníku - památníku ze slezské žuly u pošty, čís.18.
Slavnostní odhalení za veliké účasti obyvatelstva i z přifařených
obcí bylo vykonáno v neděli 30. září 1923. Slavnostním řečníkem byl
poslanec NS a profesor opavského gymnasia Václav Sladký.
Jenom pan farář a lidovci byli nespokojeni a nezúčastnili se, protože pomník nebyl posvěcen.

"Rakuska vláda, aby spiš česky narod vyhubila spojila se z německym Prajskem. Pak byla vyhlašena narodni valka Rusku. Česke
pluky které se zdrahaly byly častečně postřylany a rozděleny do německych pluku pod pruskym velenim.
Česky narod byl zavíran tryzněn pak tisíce jih bylo pověšeno
a majetek zabrali. Nebytí některych předních politiků kteři se dostali
přes valku zahranice do Ruska, Ameriky, Francie a pověděli jim vše jak
němcy s nami otrocky jednají .
Německy vojin měl všeho do sytosti, česky vojin musel zimu a hlady mřiť, musel vždy vpředu bojovat. A když to vybojovali němcy přišli
a brali kde co bylo a odvažali do průska. Naše česke legie přistupovaly
k Rusku, Jitalii, Francii. Když Němcy se vrhli na Pařiš, francůske vojsko
už umdlevalo. Česke legie se postavily v šik v počtě padesati tísic zachranili Paříš svymi životy. Čtyři tisíce jich padlo.
Dne 28 října 1918 byla vyhlašena Československa Republika.
Světova Narodni Valka Nařku a Plače Rodičů, Žen a Ditek trvala čtyři
roky tři měsice patnast dni."

Tento odstavec zapsal do svého zápisníku kronikář a učitel v. v.
Augustin Kadula a dále poznamenal: Po 40-ti letech volá pomník po
generální opravě.
Volal marně.
Po 80 letech volal pomník již důrazně po generální opravě…………
Tentokrát to již marně nebylo. Je opět jako nový…..

Psáno léta Páně dne 10 února 1919
Demel Josef z čís. 29 starosta

Budiž dáno ve známost:
Počet obyvatel v naší obci r. 1914 byl cca 1260 osob
Vojenskou službu konalo z naší obce 174 mužů, tj.cca 14 %
Padlo na různých válečných frontách našich 32 mužů, tj. cca 18 %
jejich věk byl v rozmezí 18 až 51 let
V přátelských armádách jako legionáři bylo 8 mužů
Vrátili se z války jako těžcí invalidé 4 muži
Celkem bylo na válečných frontách zraněno 27 mužů
1
2

jména padlých
zaměst. narozen padl
DRASTICH František Postilión 1885
1915
DRASTICH Karel
Dělník 1895
1916

ve věku
30 let
21 let
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3
DROZDEK Josef
4
DROZDEK Ludvík
5
HEGER Rudolf
6
HON Jaroslav
7
HONAJZER Karel
8
HRDINA Jan
9
KATZ Štěpán
10 KOTALA Jindřich
11 KRÁL Jindřich
12 KORTA Josef
13 KUBÍČEK František
14 LACHNIT František
ve Vladivostoku.23 let
15 LUZAR Josef
16 MARTINÍK Antonín
17 MARTINÍK Josef
18 MORAVEC Josef
19 MUŠÁLEK Robert
20 MYSLIVEC Josef
21 NÁBĚLEK Václav
22 PALÁČEK František
23 PARIS Rudolf
24 PAVLÍK Jindřich
25 PEŘICH František
26 RAJSKÝ František
27 ROBENEK Rudolf
28 STROUHAL František
29 SYROVÁTKA Konstantin
30 ŠTÍPAL Štěpán
31 TOMÁŠEK František

1866
1891
Stolař 1893
Dělník 1894
1865
1898
Pekař 1897
Dělník 1898
Číšník 1899
Dělník 1891
1883
student 1896

1917
1916
1914
1916
1915
1918
1916
1917
1917
1915
1915
1919

Hajný
Stolař

1914
39 let
1918
21 let
1915
24 let
1915
20 let
1918Italie, 50 let
1916
24 let
1915
21 let
1917
22 let
1916
21 let
1918
20 let
1914
22 let
1914
23 let
1915
42 let
1914
31 let
1917
40 let
1914
23 let
1917
52 let

1875
1897
1891
1895
Domkář 1868
1892
Dělník 1894
Dělník 1895
Dělník 1895
1898
1892
1891
Rolník 1873
Dělník 1883
Krejč.mistr1877
1891
1865

51 let
25 let
21 let
22 let
50 let
20 let
19 let
19 let
18 let
24 let
32 let
Sebevraž.

32

VÝTISK Josef

1885

1915

30 let

Zůstala jen jména 32 padlých občanů z naší obce. Jen, mnohdy už
zcela zapomenutá, JMÉNA…. Kosti těchto synů, bratrů, otců, leží
v prachu bojišť……
Č E S T J E J I C H P A M Á T C E …..
Jiří Kadula, sen
STUDIO OKO

Cyklistické závody - „Velkopolomské okruhy“
V neděli 6. 6. 2004 uspořádala TJ Velká Polom na náročném okruhu V. Polom - Háj ve Slezsku - Dobroslavice - Plesná - Velká Polom
(okruh 15 km) 4. ročník silničních závodů „Velkopolomské okruhy“.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří se
podíleli na zabezpečení bezchybného průběhu závodu.
Za TJ Velká Polom
Jiří Kopřiva

Závodu se zúčastnilo 51 mužů a 6 žen, kteří byli rozděleni do
sedmi kategorií.
Velkou Polom reprezentovali 3 závodníci: V kategorii „A“ se umístil Jiří Kopřiva ml. (Sundance TJ Opava ) na 7. místě v čase 3:07:50,
v kategorii „J“ Ondřej Marek (SK Jiří Team Ostrava) na 7. místě v čase
3:08:10. V kategorii „Ženy“ zvítězila Lucie Nováková (SK Jiří Team
Ostrava) v čase 2:09:08. Nejstarší účastník p. Miroslav Gerych 66 let
(SK Šafrata Bohumín) absolvoval 3 okruhy - 45 km v čase 1:49:04.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Kategorie

Věk

Jméno Příjmení

Klub - Bydliště

čas

prům. rychlost

Muži A

19 - 29

Tomáš Strnka

KCK Cykloteam Zlín

3:03:48

34,27

Muži B

30 - 39

Martin Tyleček

TJ Favorit Brno

2:36:13

34,57

Muži C

40 - 49

Jan Baier

CK Orlík Orlová

2:20:30

32,01

Muži D

50 - 59

Pavel Daněček

Šnek Team Krnov

1:53:10

31,81

Muži E

60 - a více

Petr Homola

SK Šafrata Bohumín

1:34:17

28,64

Muži J

15 - 18

Petr Honěk

YOGI Racing Ostrava

2:37:06

34,37

Ženy

bez rozdílu

Lucie Nováková

SK Jiří Team Ostrava

2:09:08

27,87

INFORMAČNÍ TABULE
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POZVÁNKA NA KARNEVAL
jako minulý rok nebe ozáří tisíce světýlek a my pod nimi zpívat, tančit
a bavit se budem...
3. 7. v 19oo hod v parku u Motorestu
slosovatelné vstupné 50 Kč
Velkopolomské hvězdy jdou do světa
Dostalo se nám té cti bavit v Klimkovicích lázeňské hosty.
Náš divadelní soubor oznamuje, že předvedl své mistrovství
17. června v 18:30 hod v Lázních Klimkovicích
Co můžeme chtít více!

Kulturní komise vyhlašuje

PRÁZDNINOVOU FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
Soutěžíme v kategorii dětský snímek (fotografem do 18 let) a snímkem dospělých. Fotografie se musejí tematicky týkat dovolené nebo prázdnin.
Zúčastnit se může každý občan Velké Polomi tím, že fotografie pošle (email:
ahalfar@cmail.cz) nebo donese na sekretariát Obecního úřadu do 15. 9. 2004.
Všechny fotografie budou neporušené vráceny.
Průběh soutěže můžete sledovat v obecní televizi, vyhodnocení proběhne v
září.

Nejzajímavější a nejhezčí fotografie budou odměněny cenami!
AVZO - STSČ ZO Velká Polom
pořádá dne 5. 7. 2004 v 8.00 hod.
15. ročník

TRADIČNÍHO SRAZU HISTORICKÝCH VOZIDEL
Přijďte se podívat na krásu starých strojů.

A máme tady prázdniny! Všem dětem i studentům přejeme:

"UŽIJTE SI JE POŘÁDNĚ!"
Totéž přání patří i dospělákům: "Hezkou dovolenou."
A všichni se ve zdraví a pohodě vraťte.
Pak nám ostatním o tom můžete vyprávět...
Redakční rada: Drozdková Renáta, Klapuchová Milada, Aleš Halfar
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