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Vážení spoluobčané!
Asi zřejmě jako většina z Vás i já mám radost, že končí tato letošní mimořádně náročná zima, která nás stála hodně energie, úsilí
i finančních prostředků, jak se dovíte z jiného příspěvku.
Finančně jsme uzavřeli rok 2005 a jak uvidíte na jiném místě tohoto zpravodaje, můžeme být s výsledkem spokojeni. Všechno, co jsme
si předsevzali, se nám podařilo – s mimořádným úsilím a velmi dobře.
Rok 2005 byl pro naši obec výjimečný především s ohledem na objem proinvestovaných prostředků. Toto ovlivnila státem dotovaná
rekonstrukce části základní školy, jejíž součástí bylo přebudování školní kuchyně dle platné legislativy. Zabezpečili jsme tak chod
kuchyně a odstranili nebezpečí jejího uzavření a problémů s tím spojených.
Již v minulém vydání Bumerangu jsem vás informovala, že hlavní investiční akcí v letošním roce bude rekonstrukce budovy kulturního
střediska. Stáří tohoto objektu je 130 let. Patří mezi dominanty naší obce a máme za to, že si obnovu zaslouží. Dotváří image naší
obce, nakonec všichni víte, kolik vozidel denně projíždí kolem a současný vzhled je ostudný. Stavební úpravy proběhnou v 1. polovině
tohoto roku, ukončeny by měly být v červnu. Architektonickou studii řešení zpracovala ing. arch. Baumannová, projektovou dokumentaci společnost PAKS Opava. Navržené řešení povede k výraznému zhodnocení architektonického působení objetu při optimalizaci
nákladů. Od původní myšlenky vrátit objektu historický vzhled jsme ustoupili s ohledem na neúměrně vysoké náklady.
Protože se množí dotazy, co se vlastně bude realizovat, chci vás na tomto místě o této plánované akci podrobně informovat. Stavební
úpravy jsou vyvolány potřebou zajistit základní stavebně-technickou údržbu budovy a dále požárně-bezpečnostní, hygienický a uživatelský standard daný technickými a právními předpisy a životním stylem 21. století.
Suterén: zde je hlavním problémem sanace vlhkého zdiva. Odstranění vlhkosti je zásadní věcí, její neřešení by znehodnotilo další
úpravy. Jen tato záležitost bude stát cca 700.000,- Kč. Kromě toho změníme dispoziční řešení, vybourány budou příčky, dostavované
průběžně v různých obdobích historie objektu. Zajímavým rysem v této části jsou klenby, které budou zachovány a bude tak vytvořen
atraktivní prostor pro posezení. Vzniknou dvě klubové místnosti se společnou kuchyňkou. Prostory budou vybaveny sociálním zařízením. Kapacita v každé části bude cca 20 míst k sezení. Máme představu, že jedna část bude sloužit pro potřeby různých spolků, které
dnes využívají prostory „malého sálu“ v 1. poschodí. Současně bude řešena výměna ústředního topení, zdravotechniky, elektroinstalace a vzduchotechniky.
Přízemí (I. nadzemní podlaží): tato část je vyčleněna pro poskytování zdravotnických služeb, zde se bude zasahovat minimálně, pouze
v zadním traktu lékárny bude vybudováno WC dle dispozic paní magistry.
II. nadzemní podlaží: provedeny budou stavební úpravy sociálního zařízení (budou zcela oddělena WC pánská od dámských), čajové
kuchyně, šatny, topení, zdravotechniky, elektroinstalace.
V dalším patře, III. nadzemní podlaží (podkroví): provedeme úpravy konstrukcí v souvislosti se zajištěním požární bezpečnosti, zateplení stěn a opravy elektroinstalace.
Nemalou položku představují náklady spojené s opravou fasády a střešní krytiny včetně oplechování. Současně bude vybudována
nová žumpa.
Vážení spoluobčané, plánovaná stavba je náročná, ale určitě se shodujeme v tom, že nanejvýš nutná. Věřím, že výsledek bude perfektní a bude nám všem přinášet radost.
Všechny Vás srdečně zdravím.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Člověk je šťastný sám se sebou, když ví, jak na to - mít prosté záliby, jistou
odvahu, schopnost jistého odříkání, lásku k práci a především dobré svědomí.
Štěstí tedy není chiméra, tím jsem si nyní jista, když užíváme zkušenosti
a přemýšlení, dosáhneme u sebe mnoho, dokonce si člověk vůlí a trpělivostí
obnoví zdraví. ... Žijme tedy život, jaký je, a nebuďme nevděčni."
Sandová
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VYHODNOCENÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2005
Třída
Třída I.
Daňové příjmy
Třída II.
Nedaňové příjmy
Třída III.
Kapitálové příjmy
Třída IV.
Dotační příjmy
Celkem příjmy

Plán 2005 v Kč

PŘÍJMY
Rozpočet po úpravách

Skutečné plnění 2005

Plnění v %

10 718 000,00

11898600

11524780

96,85%

6 123 000,00

6229500

5474151,31

87,87%

653 000,00

558000

245280

43,96%

10 000 000,00

17193000

17189262,3

99,98%

27 494 000,00

35 879 100,00

34 433 473,61

80,67%

VÝDAJE

Třída V.
Běžné výdaje
Třída VI.
Kapitálové výdaje

21 777 000,00

16103400

16105628,76

100,1%

5 511 000,00

19977500

19882312

99,52%

Celkem výdaje

27 288 000,00

36 080 900,00

35 987 940,76

99,74%

FINANCOVÁNÍ
Třída VIII.
20 6000,00
201800,00
Splátka úvěru
PŘEBYTEK V HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2005

201800,00
1554467,15

V průběhu roku 2005 došlo k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu, a to intenzivní investiční činností v obci a provedením značného množství oprav obecního majetku. Rozpočet roku 2005 v obci Velká Polom je vyhodnocen jako přebytkový. Přebytek hospodaření ke dni 31. 12. 2005 činí 1.554.467,15 Kč, který může být rozhodnutím zastupitelstva obce zařazen do čerpání rozpočtu roku 2006.
Lucie Salgová
předsedkyně Finančního výboru

STAROSTKA OBCE VELKÁ POLOM ZVE VŠECHNY OBČANY
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÁ POLOM,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 29. BŘEZNA 2006
V 17 HODIN V KULTURNÍM STŘEDISKU OBCE.

INFORMACE
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Vážení spoluobčané,
zajisté budete se mnou souhlasit, že letošní zima byla s ohledem na extrémně nízké teploty a velké množství sněhu zcela výjimečná.
Podobný průběh zaznamenali pamětníci naposledy v polovině minulého století. Ke konci minulého roku napadlo tolik sněhu, že se
chodníky v obci staly neschůdnými. Jediným místem, kde se dalo chodit, byly obecní či státní komunikace.
Na úklid sněhu z chodníku kolem hlavní silnice I/11 jsme ihned sjednali těžkou techniku, která byla doplněna odvozem sněhu a malotraktorem se sněhovou radlicí. O pomoc jsme požádali místní obvodní oddělení Policie ČR, která úspěšně řídila dopravu na ulici
Opavská. Během prvního týdne nového roku byl z většiny chodníku v obci sníh odklizen. Chodníky se daly bezpečně užívat a udržovat
běžnou technikou.
Náklady na tyto práce včetně údržby obecních komunikací a bývalých skladů CO desetinásobně překročily jiné roky a vyšplhaly se
do konce ledna na sumu 150.000,- Kč. V této hodnotě nejsou zahrnuty mzdové náklady zaměstnanců obce. S povděkem jsme zaznamenali, že mnozí z vás nečekali na příjezd našich pracovníků a sami iniciativně upravovali zasněžené plochy před svým bydlištěm.
Mimochodem: tuto povinnost majitelům nemovitostí ukládá zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v § 27 odst. 4. Cituji:
„Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo
v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit“.
Všichni víte, že se snažíme operativně řešit většinu problémů spojených se zimní údržbou a to i tam, kde to je povinností třetích osob
(často upravujeme i státní komunikaci III/46610, což je komunikace na Háj a Dolní Lhotu, když Správa silnic nestíhá). Poděkování
v této souvislosti patří především firmě Jindřich Hrbáč, ale také obecním pracovníkům za to, že udrželi komunikace a chodníky provozuschopné – jistě jste si všimli v okolních městech a obcích, že všude tomu tak nebylo. Velice nás potěšili i občané, kteří uposlechli
výzvy obecního úřadu a přeparkovali svá vozidla z veřejných prostranství na své soukromé pozemky a umožnili tak plynulý průjezd
úklidové techniky a bezproblémový pohyb po komunikacích. Ti, kteří na výzvy obce nereagují, se vystavují nebezpečí blokového řízení
ze strany Policie ČR a oprávněné kritiky spoluobčanů.
Je třeba si uvědomit, že v tak mimořádných situacích, jako byla tato zima, je nutné, abychom spolupracovali všichni. Ještě jednou
děkujeme všem, kteří to pochopili.
Tomáš Lazecký
místostarosta obce
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Obecní úřad Velká Polom informuje občany
V roce 2006 obdrží majitelé nemovitostí v obci Velká Polom složenky na daň z nemovitostí od Finančního úřadu Ostrava III prostřednictvím pošty. Obecní úřad Velká Polom složenky nebude vydávat.

Všechny fyzické podnikající osoby a právnické podnikající osoby, které si převzaly dne 25. ledna 2006 na Obecním úřadě ve Velké
Polomi nebo si vyzvedly na poště písemnost do vlastních rukou „ROZHODNUTÍ o omezení platnosti osvědčení o registraci“, obdrží
po 20. únoru 2006 poštou do vlastních rukou „ZAREGISTROVÁNÍ PODNIKAJÍCÍ OSOBY“ u Finančního úřadu III v Ostravě-Porubě.
Dle posledních informací nemusí vyřizovat přeregistrování osobně.
Občané, kteří ukončili podnikání, tzn. zrušili živnostenské listy, a obdrželi od Finančního úřadu v Opavě rovněž „ROZHODNUTÍ
o omezení platnosti osvědčení o registraci“, doručí osobně nebo poštou Finančnímu úřadu III v Ostravě-Porubě neověřenou kopii
„Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění“, kterou obdrželi od Živnostenského úřadu po zrušení živnosti.
Pavlína Mučková

Z matriky
Jako každý rok, tak i letos Vás chci seznámit s několika údaji z matriky, které se týkají života v naší obci.
V loňském roce 2005 zemřelo 20 našich spoluobčanů - 8 žen a 12 mužů.
Ve stejné době se narodilo 21 dětí - 11 chlapců a 10 děvčátek. Mezi sebe jsme tedy přivítali tyto nové občánky:
Michal Záviský
Viktor Heiser
Zuzana Pavlíčková
Denisa Výtisková
Anežka Dedková
Eliška Dedková
Alžběta Hahnová

Jakub Gajdorus
Kateřina Kadulová
Eva Chodilová
Simona Vrkočová
Jan Lemeš
Karolína Köhlerová
Matyáš Faruzel

Matouš Galdia
Martin Válek
Lukáš Florián
Zora Demlová
Jakub Žůrek
Matěj Steiner
Filip Hrubý

Prvním občánkem narozeným v naší obci v letošním roce je Šárka Kořená.
Všem dětem přejeme, ať se jim v naší obci líbí a ať se jim mezi námi dobře žije.
Naši nejstarší spoluobčané: Otilie Paláčková
Antonín Cihlář
Žoﬁe Kotalová
Hedvika Kudelová
Adolf Tichý
I jim přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví.

91 let
90 let
90 let
90 let
90 let

Libuše Výtisková
matrikářka
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Současná vodní tvrz – něco málo z její minulosti

Abychom se dozvěděli vše a podrobně – od samého začátku, zobrazuje to život 26 – 28 generací, od první písemné
zmínky vesnice, tj. od roku 1288 (718 let). Všechny generace by měly teoreticky zanechat podrobné písemné materiály,
obrazová znázornění, skici a podobně. To však je ideální představa, ale není možná. Vždyť ve Velké Polomi započalo první školství a vzdělávání dětí rokem 1794 „Farní triviální školou“. To, co víme, bylo v oblastních okresních archivech, tam
založených „zemských deskách a podobných archiváliích“. Uvést vše o velkopolomské tvrzi v rozsahu BUMERANGU
není prakticky možné a vyžadovalo by to podrobnější zpracování v samostatné publikaci.
Vybral jsem si období minulých let od roku 1530 – 1666, kdy vesnici držel rod Pražmů. Byli v pořadí již jako sedmý rod. Před nimi rovněž 136 let drželi ves Donáti v letech 1350 – 1486, kteří měli tvrz vystavět z pevného kamenného
materiálu. Zbylé rody, vyjma Wilczků, v tomto zpracování neuvádím, neboť většina z nich držela vesnici velmi krátce
(6-8 let) a nijak zvlášť pozoruhodně vývoj tvrze a vesnice samé neovlivnila.
Kdo žije v naší vesnici posledních 50 let ví, jak vypadal celý areál Kubíčkova statku a jeho součásti „vodní tvrze“.
Kdo sleduje denně informační blok naší obecní televize, studio OKO, a na obrazovkách se promítnou obrysy „současné
tvrze“ v různých záběrech – nevím, zda si ve svých zpětných představách a myšlenkách zobrazí historickou minulost
a její funkci. Dále – zda si může každý sám odpovědět na otázku, kdo kdy tvrz postavil, kdo v ní za prošlých 718 let žil
a vůbec, proč byla nejen místní, ale i regionální kulturní památkou?
V současnosti, kdy se řeší na obecním úřadu její osud a rodí se určité záměry, dovolte, abych Vám přiblížil tímto
„malým článkem“ několik málo informací z její minulosti a funkce. Činím tak proto, že v letošním roce je poměrně
hodně „šestkových“ výročí k roku 2006 a určitě nepohrdnete některými údaji. Vždyť naše současná Velká Polom se dosti
značně rozrostla o nově přistěhované občany a snad i jim přijde vhod něco málo se o tvrzi dozvědět.
Pražmové nabyli naši ves i tvrz sňatkem Kateřiny Ochabové s Mikulášem Pražmou z Bílkova, který zemřel v roce
1555. Panství vedl jeho syn Jan Pražma. Tento zanechal sedm dětí. Pět z nich se dostalo na jiné dvory. Zbylí dva si rozdělili: v roce 1619 Jan obdržel Horní a Malou (Dolní) Lhotu, Čavisov a Budišovice. Syn Vilém obdržel Velkou Polom,
Krásné Pole a Vřesinu. Bylo mu 18 let a v roce 1622 se stal baronem. V roce 1623 daroval obci 120 ha lesů, údajně jako
morální a majetkovou výpomoc po veliké morové epidemii. Jednalo se o tehdejší lesní lokality: Sýkorník, Dobroňovec,
Velká a Malá Niva, Březí, Podbůček a Kotrskou. V letech 1618-1648 probíhala třicetiletá válka, kdy se i u nás střídala
dánská a švédská vojska. Napáchala obrovské škody a zanechala po sobě spáleniště.
V roce 1573 došlo k přestavbě původní tvrze po Donátech.
Byla chráněna pěti rybníky 6 m hlubokými a místy 10 – 17 m širokým vodním příkopem včetně padacího mostu.
První tvrz měla jen jednu venkovní kamennou zeď, mnohem vyšší, než je dosavadní. Neměla střechu a její ohraničený
prostor chránil veškeré hospodářské zvířectvo (buvoly, krávy, koně, ovce a jiné). Samozřejmě také obranné vojsko, celé
dvořanstvo a obyvatele tehdejší vesnice. Nově přestavěná tvrz má současnou podobu základních prvků. Byla přistavěna
vnitřní obvodová zeď, první zdivo bylo sníženo a všechny rohy tvrze bezpečnostně zajištěny novými pilíři. Celá tvrz byla
zastřešena. Jenom nádvoří uvnitř nebylo zastřešené. Rekonstrukci provedl Beneš mladší Pražma. V této nově upravené
tvrzi bydlel až do své smrti Vilém Pražma se svým osazenstvem.
Pražmové se stali, podle tehdejších regulí, také patrony velkopolomského kostela sv. Václava a celé tehdejší farnosti. Tato byla již tehdy
mimořádně rozsáhlá. Tvořily ji obce (kromě Velké Polomi): Čavisov,
Hrabyně, Chabičov, Smolkov, Lhotka – všechny měly rok 1377 jako
první písemnou zmínku. Dále to byly: Krásné Pole 1424, Horní Lhota,
Malá Lhota 1464 (od r. 1923 Dolní Lhota). V letech 1671 – 1686 (15
let) i Plesná, přesto, že měla svůj kostel a správně přináležela Hlučínu,
neměla kněze, proto byla přifařena k naší farnosti. Po ukončení třicetileté války a potlačení evangelického (protestantského) náboženství,
velkopolomští kněží spravovali fary také v Porubě a Klimkovicích
(jen krátkou, přechodnou dobu).
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V roce 1589 došlo k rozsáhlejší přístavbě kostela. Dosavadní část kněžiště (tzv. presbytář) již nestačila pojmout věřící
ze všech přifařených obcí při konání bohoslužeb. Opožděný a pomalý vývoj obcí, 89 let a více za Velkou Polomí, si to
vyžadoval. Problémem nebyl jen kostel, ale také hřbitov. Rozšíření hřbitova bylo nutné proto, že v tehdejší středověké
době museli být všichni zemřelí z farnosti pochováni na farním hřbitově – u kostela. Z přifařených obcí byli dováženi
koňským spřežením.
V roce 1628 nechali Pražmové přetavit zvon z roku 1447 vážící 500 kg původně věnovaný Donáty. Po tomto přelití
se získaly dva zvony, o váze 280 a 190kg, které zvoní dodnes, tj. 378 let. Roku 1637 kostelu věnovali křtitelnici. Tato je
umístěna v kněžišti na pravé straně (pohledem ze zadní části kostela), není proto vidět, je v rohu za zdí malého oltáře.
Roku 1690 pořídili v kostele nové oltáře, které sloužily 197 let, až do roku 1887. V tomto roce je Wilczkové vyměnili a ty
slouží dodnes (vyjma hlavního oltáře).
V období let 1571 – 1626 (55 let) došlo k evangelizaci naší fary. Baron Vilém Pražma kolaboroval s Dány a Švédy.
Po ukončení exekučního soudu v Opavě (probíhal v letech 1629 – 1631) se ztal znovu římským katolíkem. V jeho době
byla platidla: zlaté groše, tolary a dukáty. V letech 1643 – 1653 (tzn. 10 let) byl v Opavě zemským sudím i místodržícím
hejtmanského úřadu. Z roku 1661 je znám údaj, že v rodinné kryptě našeho kostela (pravděpodobně ve střední části,
která byla za Pražmů přistavena) je pochována ve věku 2 let Mariana Thereza Pražmová. V roce 1666 zemřel náš Vilém
Pražma a je tamtéž pochován. Později k nim přibyly dvě jeho manželky: Ludmila Buchtová z Buchtic a druhá Anna
Helena z Vrbna. V roce 1645 byla na naší faře založena matrika. O spolupráci a kolaboraci Pražmů s Dány a Švédy v
průběhu třicetileté války jsem se již zmínil v předchozích výročích.
Chtěl bych se ještě zmínit, že teprve po roce 1848, kdy došlo v Rakousku k revoluci, byla vynucena řada politických
a správních změn. Promítly se i do života správy obcí, okresních měst, hejtmanství. Započaly se vypracovávat různé
přehledy, třeba i historických památek. Naše vodní tvrz ve Velké Polomi byla zařazena a pojmenována. Rekonstrukcí se
proměnila v roce 1573 na „Renesanční zámek – tvrz slezské a prosté vodní fortifikace“. To platilo, bohužel, jen do roku
1949, kdy byl již po druhé nucen opustit svůj dvůr a jeho součásti i „tvrz“ statkář Antonín Kubíček. Poprvé byl donucen
statek opustit v roce 1938 po násilné okupaci našeho území německým vojskem. Položme si otázku, co se zde stalo za
jeho nepřítomnosti? Vždyť byl „donucen odejít“ ze svého hospodářství, kdy obojí bylo v naprostém pořádku. Kdo jsme
ho znali víme, kam až sahala jeho osobnost a zemědělská dovednost. Tvrz se statkem v současnosti jsou ostudou obce.
Připomínají některé pohraniční oblasti, odkud byli vystěhováni původní němečtí obyvatelé a noví je, bohužel, nezastoupili.
Vesnice měla však stále své správní orgány a zastupitelské sbory i v období let 1948 – 1989 (41 let). Kdo z komunistických funkcionářů žijících v této době si dnes umí dát sám sobě vysvědčení? Přece i dnes je a musí být řečeno, že škoda
historické hodnoty této tvrze je nevyčíslitelná. Co tedy s naší tvrzí a její historií, co s touto kulturní památkou?
Názory současných obyvatel se různí. Jedni jsou pro zbourání, druzí ne. V současnosti naši středověkou tvrz, chátrající památku, něco čeká. Soukromá společnost (vlastník Kubíčkových pozemků pod dolnolhotskou cestou) se současným vedením obce hodlají proměnit chátrající památku a její okolí v nové centrum obce. Přejme si, my občané, aby
tato lokalita při svém rozvoji (již dnes je připravena výstavba padesáti rodinných domků) zachovala i část „torza tvrze“.
Po odborném zakonzervování, jako „zřícenina“, mohla by být vedena v turistických průvodcích. Měla by mít literárně
zpracovanou historii (dokumentaci) a tak by nám byla zachována její dávná historie a existence.
František Kopřiva

KULTURA
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Zážitky z obecního plesu

Vážení a milí spoluobčané, letošní opětně úspěšnou plesovou sezonu jsme zakončili jako každoročně obecním „netradičním“ plesem. Pro tentokrát organizátoři akce (naše kulturní komise spolu s podporou vedení obce) vyhověli přání
mnoha z Vás a pojali tento ples jako maškarní. Nápad to byl perfektní – pestrost masek, jejich originálních provedení
a účast na této společenské akci – to vše svědčilo o velkém zaujetí a pěkném kulturním zážitku.

Po vstupu do sálu byli všichni příchozí přivítání a ihned pohoštěni – o to se postarala dvojice p. Emil Ludvík a sl. Lucie
Salgová, na stolech čekaly na hosty čerstvě napečené koláčky. Ples zahájila jako obvykle p. Milada Klapuchová, přivítala
všechny přítomné a nám dobře známou kapelu PRAK, která tentokrát podala obzvláště dobrý výkon ke spokojenosti
nás všech. Velkým aplausem byla odměněna taneční skupina SPIN, která nám ve dvou vstupech předvedla, že tanec
v jakékoliv podobě přináší radost. A bylo se na co dívat – nejen taneční výkon okouzlil přítomné – především pánům
chvílemi až zrak přecházel.

K maškarnímu plesu samozřejmě patří vyhodnocení nejlepších masek! Bylo
složité vybírat z přemíry nápadů a výtvorů opravdu originálních. Mezi ty nejsympatičtější zařadila komise Sněhurku a sedm trpaslíků, Čerta a Káču, Bivoje
a Hladkou mouku jemně vymletou! Byla to paráda! Jen nevím, zda Mouka
polohrubá tiše nezáviděla.
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Naše „Velkoplomské hvězdy“ pod taktovkou p. Evy Válkové opět nezklamaly. Nová verze „chování basy“, doplněná
o úchvatný tanec něžných labutí sklidila velký úspěch. Nálada byla v plném tempu, před půlnocí scházelo již jen vylosování cen – tombola byla bohatá na ceny tradiční (tentokrát bylo mottem jídlo a vše ostatní s ním spojené) a samozřejmé
naše typické ceny netradiční, pojaté s nadsázkou a humorem. Touto částí večera sympatickým způsobem provázela p.Renáta Drozdová. A co bylo jako hlavní výhra letos? Víkendový pobyt v penzionu na jižní Moravě. Gratulujeme dodatečně
výherkyni, p. Miroslavě Kopřivové. A přejeme samozřejmě hezký pobyt.

A pak jsme všichni křepčili až do rána bílého! Díky všem, kteří se přičinili:
p. Zuzaně Coufalové a dětem ze ZŠ za výzdobu, sl. Ivaně Kordasové za propagaci, výrobu letáků i vstupenek, Jiřímu Kadulovi jun. za zdokumentování celé
akce a našim stálým spolupracovnicím p. Aleně Salgové a p. Věře Dedkové za
službu v šatně. Taktéž všem ostatním členům kulturní komise a dalším ochotným lidem za přípravu a úklid sálu. O občerstvení na sále a obsluhu v restauraci se postarali na jedničku členové TJ a jejich sympatizanti. Díky. Bylo to
skvělé. Těšíme se na příští rok – určitě se připravte na nové překvapení.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc,
tím je to jejich štěstí větší.“
Werich
Tříkrálová sbírka 2006
Začátkem ledna 2006 proběhla v naší farnosti Velká Polom Tříkrálová sbírka, která je organizována již šestým rokem
Českou katolickou Charitou na území celé České republiky. Smyslem této akce je přinést požehnání a radostné poselství
Vánoc do všech našich příbytků.
Zachovat tradici sbírky v naší farnosti nám pomohlo 15 dospělých a přes 40 dětských koledníků, kteří obětovali svůj čas
a pohodlí. S velkým nadšením, ochotou a upřímností někomu pomoci se vydali do domů, ve kterých byli velmi hezky
přijati. Chtěla bych poděkovat všem, kteří svou otevřeností a vstřícností přispěli na pomoc potřebným.
S Vaší pomocí se v naší farnosti vybralo 85836,50 Kč:
Velká Polom 36.252,50, Dolní Lhota 30.735 Kč, Horní Lhota 8.187 Kč, Čavisov 10.662 Kč.
Tyto peněžní prostředky budou použity: část na zahraniční pomoc, část na ošetřovatelsko-pečovatelskou službu v Charitě
Opava a největší část na Charitní centrum sv. Kláry v Hrabyni.
Veronika Demlová
koordinátor Tříkrálové sbírky 2006 pro obec Velká Polom
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Těšíte se na Velikonoce?

Zkuste si udělat malý zábavný test a možná se díky němu dovíte o těchto svátcích jara něco zcela nového. Osvěžíte své
znalosti a možná i svým dětem či vnukům přiblížíte dnes už hodně zapomínané tradice.
Popřemýšlejte, vyberte správnou odpověď a zašlete na adresu:
Obecní úřad Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom,
nebo vložte do obecní schránky při vstupu na obecní úřad.
Tři soutěžní lístky se správnými odpověďmi vylosujeme a výherce odměníme hodnotnými cenami.
Termín zaslání odpovědi: nejpozději do 30. 4. 2006.
Jiří Kadula sen.

1.

Termín Velikonočních svátků bývá různý.
Podle čeho se určuje jeho datum?
A. Je to neděle po prvním jarním úplňku.
B. Je to 15. neděle po Vánocích.
C. Je to 13. neděle po novoročním úplňku.

7.

2.

K symbolům Velikonoc patří kočičky.
Jaký účinek se připisoval svěceným kočičkám?
A. Jejich žvýkání pomáhalo trávení.
B. Vařil se z nich nápoj lásky.
C. Polykaly se při horečce.

8.

O Velikonočním pondělí vypláceli chlapci
tatary děvčata. Kdy jim to děvčata mohla vrátit?
A. V Pondělí velikonoční odpoledne.
B. Nikdy, musela si to nechat líbit.
C. V úterý, po Velikonocích.

3.

Velikonocům předcházelo 6 postních nedělí a člověk,
který v tzv. „kýchavných“ nedělích 3krát
po sobě kýchl...
A. ...se měl dožít nejméně 100 let.
B. ...věřil, že se mu bude vyhýbat nemoc po celý rok.
C. ...do roka zbohatl.

9.

4. Jak ke svému názvu přišla Škaredá středa?
A. Bývá v ten den obyčejně nevlídné počasí.
B. V ten den se vymetaly saze z komínů,
aby hospodyním táhla kamna.
C. Hospodyně musely v ten den vařit, péct a uklízet.

10. O Velikonočním pondělí se dělaly i závažné úkony:
A. Družba se ženichem navštívili dům nevěsty,
aby se dohodli na termínu svatby.
B. Hospodář šel poprvé po zimě obhlížet pole,
aby odhadl úrodu.
C. V hostincích se načínaly sudy vína z loňské úrody.

5.
A.
B.
C.
6.

Podle čeho se jmenuje Zelený čtvrtek?
Podle prvních lístků, objevujících se na rostlinách.
Podle zelených pentlí, kterými se zdobily domy.
Podle pokrmů, převážně zeleninových,
které se v ten den jedly.

Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty
nezvonily na kostele zvony.
Kdo místo nich ohlašoval 3krát denně
hlavní časové mezníky?
A. Ponocný nebo bubeník, procházející celou vesnicí.
B. Malí i odrostlejší chlapci dřevěnými řehtačkami
a klakotkami.
C. Hasiči sirénou nebo klaksonem.

Z čeho se pletly tatary nebolí pomlázky,
které již patří k Velikonočnímu pondělí?
A. Z prutů vrby nebo také jívy.
B. Z bezového a lískového proutí.
C. Z olšových a habrových letorostů.

Při pochůzkách za děvčaty byli chlapci
obdarováváni malovanými vajíčky. Dostal-li mládenec
od dívky vajíčko červeně malované, znamenalo to že:
A. se těší, až si s ním o muzice zatančí.
B. má ráda jiného, takže si zbytečně dělá naděje.
C. má jej moc ráda a čeká jeho odezvu.
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Berme ohledy na divokou zvěř

Vážení spoluobčané,
my, členové spolku „Hubert“ Velká Polom, se s důvěrou obracíme na Vás, hlavně na Vás, majitele psů, s přáním o pochopení,
abyste v této už dlouhé zimní době, kdy nám zima dala velké množství sněhu, nechodili a neplašili zvěř v lokalitách, kde
má svá stanoviště. V poslední době se s tímto nešvarem setkáváme hlavně v části honitby Kotrská, Hrdinčin kopec.
Lokalitami se myslí přilehlé houštiny okolo přikrmovacích zařízení.
Touto dlouhou a krutou zimou zesláblá zvěř, hlavně zvěř srnčí, potřebuje jednak přiměřené vykrmování, ale hlavně
potřebuje klid. Mnozí z Vás, kteří máte také rádi přírodu a rádi do ní chodíte, neví, že srnčí zvěř je v této době velmi
náchylná na zápal plic. Nehledě na to, že srny jsou březí a ve svém těle už nosí vyvíjející se plod.
Stačí jen, aby Váš pejsek v nestřeženém okamžiku chvíli pronásledoval nebo proháněl tuto srnčí zvěř. Zvěř vysílená zimním
strádáním a štvaním potom uléhá na sníh a zmiňovaný zápal plic na sebe nenechá dlouho čekat. Objeví se teploty a zvíře
bídně hyne.
Nechceme Vám, občanům, předkládat zákony a vyhlášky, ale apelujeme na Vaše pochopení a Váš cit k přírodě, kterou
bychom měli společně chránit. Dobře víme, že zákazy toho moc nevyřeší, spíše věříme, že majitelé psů jsou lidé ukáznění
a protože dokážou mít rádi své pejsky, dokážou mít rádi přírodu a v ní všechno živé.
Děkujeme Vám za pochopení.
Myslivci spolku Hubert

„Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.“
Marcus Aurelius
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Soutěž "O nejlepší velkopolomské kysané zelí"

Místní organizace Českého svazu
zahrádkářů uspořádala svou výroční
členskou schůzi. ...

... Po oﬁciální
části došlo na
neformální besedu,
zejména na téma
zahradničení. ...

... Mezitím, co se v sále diskutovalo, ...

... "Kysané zelí je
nejlepší prevence
proti chřipce",
prohlásil předseda
ČSZ Antonín Köhler
a nechal vyhlásit
výsledky soutěže.
...

... Druhé nejlepší kysané zelí
v roce 2005 naložil
pan Ladislav Bojnanský. ...

... komise zhodnotila kvalitu vzorků,
které byly dodány do soutěže
"O nejlepší velkopolomské kysané zelí".

... Třetí nejlepší kysané zelí
ve Velké Polomi vyrábí
paní Zdenka Kopřivová. ...

... Předseda zahrádkářů ukazuje cenu
pro vítěze. ... Nejlepší zelí se vyrábí na
Kotrské a autorem je pan Jan Hlaváč.
BLAHOPŘEJEME!
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SPORT
Velkopolomské okruhy – 6. ročník

Závod zařazen do "Moravského poháru – Sýkora spotswear 2006" – seriálu amatérských silničních závodů
1. Pořadatel: TJ Velká Polom
2. Datum konání: neděle 21. 5. 2006
3. Technické provedení: TJ Velká Polom
4. Místo startu : Velká Polom, ul. U Spořitelny
5. Místo cíle: Velká Polom, vrchol ul. Osvoboditelů
6. Ředitel závodu: Jiří Kopřiva, tel.: 728 962 586, e-mail: jiri.kopriva@evias.cz
7. Přihlášky: Restaurace GÓL na hřišti TJ Velká Polom 7:30 – 9:30
8. Trať závodu: Velká Polom, Háj ve Slezsku, Dobroslavice, Plesná, Velká Polom = 1okruh (15km)
(trať Mistrovství republiky S.A.C v roce 2003)
9. Starty kategorií :
Muži A
Muži B
Muži M
Muži C
Muži D
Muži E
Ženy
Muži O

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

7 okruhů = 105km
6 okruhů = 90km
6 okruhů = 90km
5 okruhů = 75km
4 okruhy = 60km
4 okruhy = 60km
4 okruhy = 60km
4 okruhy = 60km

start
start
start
start
start
start
start
start

10:00
10:05
10:05
10:10
10:12
10:12
10:12
10:20

Je vypsaná pro kategorie A, B, C, D.
Kategorie budou samostatně hodnoceny za předpokladu, že na startu bude min. 5 závodníků stejné kategorie.
10. Ceny: Dle pravidel Moravského poháru – Sýkora sportswear. Vítězové kat. A, B, C, D, Ž, M obdrží ﬁnanční ceny.
Ostatní věcné ceny budou slosovány.
11. Zdravotní zajištění: MUDr.Milan Tučapský
12. Startovné: 80 Kč při prezentaci (majitelé licencí MP), (občané Velké Polomi – zdarma)
100 Kč příchozí
13. Různé:
Závod se jede za plného silničního provozu. Každý je povinen dodržovat vyhlášku o silničním provozu, dbát pokynů
policie a pořadatelů. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům nebo jimi
samými způsobené. Závod se jede za každého počasí.
Osobní věci je možno uložit v šatnách TJ Velká Polom. Občerstvení zajištěno v restauraci GÓL.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu, pokud bude k tomuto donucen vnějšími vlivy a okolnostmi.
Ochranná cyklistická přilba povinná!

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST !!!

„V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu.“
Schiller

POZVÁNKY
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HAZARD - COUNTRY DANCE CLUB OSTRAVA
a
country skupina C&W OK BAND VELKÁ POLOM
Vás srdečně zvou na akci

„VELKOPOLOMSKÁ STODOLA“
Krajské kolo soutěžní přehlídky STODOLA 2006
severomoravských country tanečních souborů
s country bálem dne 31. března 2006
Začínáme v 19°°
Přijeďte v dostavníku, na koni či v expresu, oblečte se jak se sluší a patří,
vemte s sebou dobrou náladu a kolty nechte proklatě nízko u pasu.
KAM? No přece do sálu sokolovny Velká Polom
Cena vstupenky: 120 Kč
Rezervace a předprodej vstupenek: Tomáš Lazecký: 606 710 243,
Eva Faruzelová: 606 394 600

VEČER S HUDBOU A TANCEM
nejen pro dříve narozené,
ale pro všechny příznivce hudby a dobré zábavy

8. 4. 2005 v 17:00
Kde: Sál sokolovny ve Velké Polomi
Kdy:

VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVÉ MUZIKY
PŘI ZUŠ HÁJ VE SLEZSKU
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Redakční rada: Milada Klapuchová, Renáta Drozdková
Foto titulní stránka: Luděk Onderka
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