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Hlasujme, pomůžeme naší lípě !!!
(Více na str. 6)
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Vážení spoluobčané,
stalo se pravidlem informovat Vás o činnosti vedení obce v aktuálním čase.
K dobrým zprávám patří získání dotace na výstavbu cyklostezky Velká Polom – Krásné Pole ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 1,275 mil. Kč, což je částka, která představuje 60% uznatelných nákladů. Zbytek stavebních nákladů budeme krýt z vlastních prostředků. Zahájení stavby je připraveno na polovinu srpna a měla by trvat cca 2 měsíce.
Realizovat ji bude společnost JANKOSTAV Ostrava, která byla vybrána v rámci výběrového řízení.
Máme i předběžnou informaci z Ministerstva pro místní rozvoj, že vyhovělo naší žádosti a přispěje na opravu komunikace v areálu skladů Na Hradské. Všichni nájemci přivítali zprávu o připravované opravě s potěšením, neboť zdevastovaný povrch ploch v tomto areálu značně komplikuje život všem řidičům a uživatelům nemovitostí.
Před týdnem jsem zpracovala žádost i o příspěvek na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace víceúčelového zařízení v obci Velká Polom“ – jedná se o rekonstrukci sokolovny, výstavbu dřevěného venkovního posezení,
úpravy příjezdových a parkovacích ploch, součástí tribuny by mělo být sociální zázemí pro sportovce. V současnosti se
pravidelně scházíme s projekční firmou a řešíme stavební úpravy tak, aby vyhovovaly podmínkám pro získání financí
na tuto akci z EU. Je to projekt rozsáhlý a finanční objem značně vysoký, z vlastních prostředků obce nerealizovatelný. Podání žádosti o dotaci umožňuje smlouva o dlouhodobém pronájmu nemovitostí, kterou jsme uzavřeli s TJ Velká
Polom. V případě úspěšné realizace této aktivity pak bude sokolovna a její přilehlé okolí převedena do majetku obce
formou daru. Základem pro zpracovávanou dokumentaci je objemová studie, kterou zpracoval jako svou diplomovou
práci Ing. Luděk Onderka.
Velkou část pracovního času v tomto období (samozřejmě kromě organizování úklidu veřejných prostranství, sečení
trávy atd. atd. ) věnujeme v tomto období projednávání a přípravě projektových dokumentací na všechny plánované
stavby a mapováním dotačních možností. Je to oblast náročná a velmi složitá, jednáme s odbornými agenturami, účastníme se různých školení a přednášek, abychom se v této oblasti aspoň trošku zorientovali a plánovali aktivity smysluplně
a racionálně.

„Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit. Když uvidíš špatného
člověka, všímej si sám sebe.“
Confucio
V minulém měsíci jsme zajistili celkovou opravu hrobu Valentina Držkovice, který jsme převzali do správy obce od
žijící dědičky. Valentin Držkovic, akademický malíř, patří k významným osobnostem – rodákům Velké Polomi a je
naší morální povinností aspoň takovým způsobem mu vyjádřit úctu a poděkování, neboť obec má ve svém majetku
cca 30 jeho obrazů. Navíc v loňském roce nám dědička po V. Držkovicovi, p. Davidová, předala téměř celou pozůstalost
mistra – abychom se o ni důstojně postarali. Věřím, že někdy v budoucnu se nám poklady v pozůstalosti podaří zveřejnit. Spousta faktů a poznámek ze života a díla umělcova bude publikována již příští rok, jak jsem vás již informovala
posledně. Kniha bude k prodeji pro všechny zájemce. Cenu a další okolnosti prodeje ještě zveřejníme.
K dalším aktivitám v předešlých měsících patřilo stěhování a stavební úpravy na obecním úřadu, o kterých informuji
jinde. To byl také důvod, proč jsme nestihli vlastními silami dokončit práce na Rybářské baště, kde jsme počátkem
prázdnin chtěli zorganizovat slavnostní uvedení do provozu a malý letní karneval. Tento připravujeme na 11. 8. 2007.
Budeme rádi, když přijdete s námi a ochránci přírody posedět v tomto malebném údolí.
Hodně času i energie věnujeme jednáním s investorem lokality Mlýnek. Byl nám představen záměr zástavby této lokality – tento byl zveřejněn i na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce v červnu. Snažíme se ovlivnit některé
představy a prezentovat naše názory a postoje k jednotlivým návrhům architektonických řešení. Je jen na škodu, že se
jednání zastupitelstva obce zúčastnilo pár osob. Výstavba Mlýnku hodně ovlivní život našich občanů, změní tvář obce
a zapíše se podstatným způsobem do historie. Proto je vítán každý názor, který pomůže dotvořit celou lokalitu k našemu
obrazu.
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Vážení občané, jistě všichni víte, že v naší údržbářské četě máme jenom tři muže, kteří se starají o spoustu obecních
objektů a rozsáhlé veřejné plochy. Je zřejmé, že jejich lidské síly i technické možnosti jsou omezené. Pokud tedy chceme
žít v kulturním prostředí, je třeba, aby se přičinil každý z nás. Udržujte, prosím, pořádek alespoň kolem svých domů,
válející se odpadky a neudržované předzahrádky jsou naší špatnou vizitkou. A veďte k tomu i své děti – tyto v dospělých
vidí svůj vzor a podle toho si přinášejí do života stupnici hodnot. A pokud hovoříme o zodpovědnosti a toleranci, pak
znovu připomínám: nerušte své okolí v neděli a jiné sváteční dny zvukem pil, vrtaček a sekáním trávníku. Dny jsou
v letním období dlouhé a jsem přesvědčena, že tyto práce se skutečně dají stihnout ve všední dny. Zrovna tak se to týká
stavebníků – ponechte si na neděli jenom práce nerušivého charakteru. Je třeba aspoň jeden den v týdnu odpočívat
a s kvílením pily odvedle to lze velmi těžce. Současně děkuji všem, kteří toto přání zaevidovali a respektují jej. A také
těm z nás, kteří nerozlišují, zda zelený pás trávníku před domem je jejich vlastní či obecní. Věřte, přijíždějící návštěvníci
to skutečně nerozlišují.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Sevřenou pěstí stisk ruky nevyměníš.“
Indira Gandhi
Lokalita Mlýnek
Čilý ruch v nové lokalitě Mlýnek už nikoho nenechává na pochybách o tom, že investor myslí výstavbu v naší obci zcela
vážně. Protože s námi komunikuje o mnoha věcech, které se obce a nás všech bytostně dotýkají, snažíme se některé
pohledy na záměry a nápady sjednotit. Jednou z podstatných záležitostí je nově navrhované centrum obce – říkáme
mu náměstíčko - v prostoru bývalého statku rodiny Kubíčkových. Dohodli jsme se, že zajistíme anketu našich občanů,
o které služby byste měli zájem a jak si představujete využití komerčních částí budov na náměstí.
Prosím Vás tedy, abyste zaslali na OÚ v písemné podobě své návrhy (můžete je vhodit i do schránky u hlavního vstupu
na OÚ), či zavolali na tel. č. 553 770 228 nebo poslali mailem na sekretariat@velkapolom.cz svůj názor. Budeme vděčni
za jakýkoliv nápad.
V areálu statku budou nejméně tři bytové domy, jejichž přízemní část, přístupná ze strany náměstí, bude vyčleněna pro
různé obchůdky a firmy, poskytující služby různého druhu. O tyto prostory se nám jedná.
Jak by tedy mělo podle Vás vypadat naše nové náměstí ?
Ludmila Bubeníková
starostka obce
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12. května letošního roku proběhl v obci svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Zdálo se neskutečné, kolik odpadů naši občané objevili ve svých domech. Celkový objem odpadů z tohoto svozu činil 266 m3.
Částka za odstraňování odpadů byla závratná a nejvyšší za celou dobu fungování systému svozu v obci. Činila 194.673 Kč!!!
Narůstající náklady na systém odpadů v obci (od občanů očekáváme v tomto roce částku z poplatků ve výši cca 720 tis. Kč)
jsou samozřejmě hrazeny z rozpočtu obce.
Narůstající náklady na odpady ukrajují finance z jiných potřeb obce, a proto rada obce přistoupila k omezení odběru
velkoobjemových odpadů. Bude-li potřebovat občan vyvézt odpad nad rámec schváleného množství, předem si tuto
možnost dohodne na obecním úřadě a část nad rámec uhradí. Částka za 1 m3 činí v tomto roce 732 Kč (615 Kč bez DPH).
Schválená omezení:
1) velkoobjemový odpad ......................................................................... odpad 4 m 3 na nemovitost a 1svoz
2) úložní materiál, ukládaný na rekultivační stavbu II. ................... 15 m3 na žadatele a nemovitost za rok

ZNOVU NA TOMTO MÍSTĚ UPOZORŇUJEME PODNIKATELE V OBCI !!!

– v souladu s § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinni odstraňovat a třídit odpady a vést o nakládání s nimi
evidenci. Obecní úřad má ze zákona povinnost a právo jejich nakládání s odpady kontrolovat. Pokuty uložené obecním
úřadem mohou dosáhnout výše 300 tis. Kč. Zjistí-li kontrolní pracovníci navážení velkého množství pneumatik,
materiálu z oprav aut, ale také nábytek, který nese rysy nábytku kancelářského, bude obecní úřad nucen přistoupit
k sankcím. Taktéž provozovatelé restauračních zařízení, obchodů apod. mají povinnost zajišťovat odvoz odpadu (PET
lahví, skla, odpadků) na své náklady na základě vlastní smlouvy s firmou, zajišťující sběr a likvidaci odpadu.
Prosím, respektujte daná pravidla, vyhnete se zbytečným problémům!
Pavlína Mučková
správní oddělení OÚ

„Když Ti život předkládá důvody k pláči, ukaž, že máš tisíc a jeden důvod k smíchu.“
Autor neznámý
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Další významný dárce krve mezi námi

S potěšením jsme zaznamenali oznámení Českého červeného kříže o udělení zlaté medaile MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, a to našemu občanovi panu Marku Seidlovi z ul. Na Rohuli. Připojujeme se ke gratulantům
a děkujeme za vysoce morální a humánní postoj. Za obec jsme p. Seidlovi předali drobný dárek.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Kulový blesk č. 2“, tentokrát na Obecním úřadu
Vážení spoluobčané, jistě jste mnozí zaznamenali v poslední době čilý ruch v objektu našeho obecního úřadu. Tuto
aktivitu jsme s nadsázkou nazvali „Kulový blesk č. 2“. Změny spočívají v celkové reorganizaci a částečně i stavebních
úpravách některých prostor. Protože na celkovou rekonstrukci zatím nemáme finance, snažili jsme se realizovanými
přesuny vyřešit nejzákladnější problémy.
Především jsme pracoviště p. Brázdové, tedy podatelnu a pokladnu, přesunuli o patro níže. Vyslyšeli jsme tak prosby
především starších lidí, pro které bylo dosažení II. podlaží značným problémem. V I. poschodí se teď nachází matrika
(p. Výtisková), podatelna včetně sekretariátu a kancelář starostky obce.
Druhým velkým problémem byly prostory stavebního úřadu. S rozvíjející se lokalitou Mlýnek přibývá klientela a prostory, ve kterých úředníci stavebního úřadu řešili svou agendu, byly opravdu nedůstojné. Z těchto důvodů jsme je přesunuli
do prostornější části budovy, kde byla dříve kancelář starostky a místostarosty včetně podatelny. Prostory dřívějšího
stavebního úřadu jsme upravili, rozšířili a nyní v nich jsou kanceláře: místostarosty Ing. Lazeckého, hospodářsko-správního úseku (Ing. Mučková) a ekonoma obce (p. Bariličová).
S výše uvedenými úpravami souvisely i další vyvolané potřeby, jako výměna částí staré elektroinstalace, vyrovnání podlah, bourání a zazdívání dveří, opravy vnitřních omítek, které trpí vlhkostí zdiva, a nakonec samozřejmě vymalování
celého objektu.
Závěrečnou tečkou je úprava hlavního vstupu, neboť ten vytváří pro příchozí první dojem. Všechno jsme zvládli za
plného provozu. Bylo to náročné fyzicky i psychicky, ale s výsledkem jsme všichni spokojeni a věřím, že efekt oceníte
i Vy při první návštěvě.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Pohled na obecní úřad
ze dřepu

Nově zprovozněná lékárna
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás seznámila i se změnou, která se týká zařízení lékárny v naší obci. Od 1. 7. 2007
jsme uzavřeli nový nájemní vztah, a to s majitelem společnosti KRATEGUS spol. s r.o. Mgr. Hamplem, který bude toto
zdravotnické zařízení provozovat. První dny musí nový nájemce vyřešit legislativní nároky na takovéto zařízení, povolení apod. Věřím, že se mu bude v naší obci líbit a že lékárna bude fungovat ke spokojenosti všech.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

HISTORIE
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Hlasujte, pomůžete přírodě !!!

Vážení občané, každým rokem je Nadací Partnerství vyhlašována anketa:

„Strom roku“
Jejím smyslem je prostřednictvím jednoduchého a srozumitelného symbolu přivést lidi k většímu zájmu o přírodu
a prostředí, ve kterém žijí, ale i získání finančních prostředků na zajištění další zeleně.
V letošním roce se nás tato anketa úzce dotýká, neboť jedním z 12 finalistů, které vybrala porota do celostátního finále,
je i naše památná lípa u kostela sv. Václava, jejíž věk se odhaduje na víc jak 500 let a je tak pamětníkem života mnoha
generací našich předků a bude zřejmě i svědkem událostí i dalších generací našich potomků.
O účast v soutěži se zasloužil Ing. Luděk Onderka, který spolu s p. Františkem Kopřivou vytvořili průvodní slovo k historii stromu, p. Onderka pak doložil fakta snímky lípy z různých ročních období a ve velmi sympatické podobě odeslal
do Nadace Partnerství.
Naše lípa jako jediná reprezentuje Moravskoslezský kraj!
Na základě hlasování (v termínu od 1 .8. do 11. 10. 2007) bude rozhodnuto o výherci – ocenění bude slavnostně vyhlášeno
na Koncertu pro stromy v Brně a vítězný strom bude odborně ošetřen arboristy a v jeho blízkosti bude umístěna pamětní
cedule.
A teď je to na nás !
Hlasovat můžeme dvojím způsobem:
1) prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM11 odeslané na číslo 87777.
(Její cena je 30,- Kč – z toho 27,- Kč putuje do veřejné sbírky Strom života na výsadbu nových stromů.)
2) Druhou možností – velmi oblíbenou (především pro větší kolektivy ve firmách,
na úřadech, školách apod.) je hlasování prostřednictvím hlasovacích archů, které lze
objednat na www.stromzivota.cz v sekci Strom roku nebo i telefonicky (515 903 127).
Jeden arch stojí 60,- Kč a hlasovat na něj může 20 lidí. K dispozici budou i na OÚ.
Média mají možnost získat hlasovací kupon v grafické podobě. Kupony se pak zasílají poštou na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno. Výtěžek hlasování
je určen na výsadbu stromů a zeleně v celé ČR.
Hlasujte, pomůžete přírodě, naší vznešené lípě i publicitě Velké Polomi !!!
A závěrem poděkování: za ochotu a iniciativu pánům Onderkovi a Kopřivovi a dopředu Vám všem, kteří se do soutěže jakýmkoliv způsobem zapojíte.

PROČ PODPOROVAT STROMY ?!!
1)
2)
3)
4)
5)

Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí do něj kyslík.
Stromy jsou důležité jako regulátory teploty a klimatu.
Stromy zachycují prach a mikroorganismy.
Stromy snižují hluk.
Stromy svými kořeny zpevňují půdu.

Ludmila Bubeníková
starostka obce
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Osobnost naší obce – Kazimír Tomášek

Vážení občané, k našim nejvýznamnějším občanům patří P. Kazimír Tomášek. V dalším textu se seznámíte s jeho životem a dílem. Materiál zpracoval p. František Kopřiva. Za jeho poskytnutí děkujeme.
190 let od narození P. Kazimíra Tomáška
V letošním roce 2007 je vhodné si připomenout jubilejní výročí osobnosti – místního
faráře P. Kazimíra Tomáška, který, ač není naším rodákem, žil v naší vesnici v období let 1841-1876 (35 let). Za tuto dobu se proslavil natolik ve prospěch tehdejší vesnice
a širokého okolí Slezska, že se jeho jméno vyslovovalo při mnoha příležitostech s velikým uznáním ve prospěch zuboženého, vykořisťovaného a nesvobodného slezského
lidu – všech jeho vrstev. Já osobně však mám již dlouho pocit, že současná občanská
veřejnost ví o jeho osobnosti málo, nebo vůbec nic, včetně současné školy a jejich učitelů.
Právě v současnosti, kdy navíc je společnost „přesycena moderností a velmi podivnou
ideologií zla v mnoha směrech“, si toto uvědomuji. Právě proto jsem ze svých archivních
materiálů sestavil stručnější jeho životopis a chtěl bych jej přiblížit, alespoň té skupině
vnímavých občanů, tvořících skupinu čtyř generací, kterým se to neříkalo, nebo i zakazovalo. Věřím, že životopis bude uložen v mnohých rodinách v knihovnách a poslouží
generacím po nás. Mějme úctu k těm, kteří se svým životním dílem zasloužili a slouží to
i současným generacím…

Pater Kazimír Tomášek (stručnější životopis)
Narodil se 9.4.1817 ve Vřesině (u Poruby), jako syn mlynáře, zemřel 20.4.1876 – ve věku 59let ve Velké Polomi. Když vychodil obecnou školu, byl dán na studia do Opavy, kde tehdy byly jen německé školy. V Opavě chodil napřed do obecné
školy, aby se naučil němčině, načež vstoupil roku 1829 na gymnázium a prošel pět tříd s vyznamenáním. Z Opavy přešel
na gymnázium v Těšíně, kde studovalo mnoho jinochů českých ze Slezska a Moravy. Studia filozofická absolvoval v Brně
a Olomouci. Dokončiv studia gymnazijní, rozhodl se pro stav kněžský a vstoupil r. 1837 do olomouckého semináře. Tam
prosadil, že seminární knihovna, která byla do té doby pro bohoslovce nepřístupná, stala se dovolenou a veřejnou.
Roku 1841 (ve 24 letech) byl vysvěcen na kněze a poslán za kooperátora do Velké Polomi, kde se stal po smrti děkana
Schneidera farářem. Zde vykonal mnoho dobrého, krásného, vznešeného i lidumilného. Avšak neomezoval se pouze
na svou rozsáhlou farnost, k níž kromě Velké Polomě bylo přifařeno 10 obcí (Krásné Pole, Čavisov, Malá (nyní Dolní)
Lhota, Horní Lhota, Chabičov s Hájem, Smolkovem, Lhotkou, Hrabyní s Josefovicemi), nýbrž budil lid český po celém
opavském Slezsku.
Kromě své základní funkce kněze – faráře, a zabydlení v naší vesnici, stal se členem galerie uvědomělých buditelských
kněží, kteří vykonávali na tehdejších vesnicích kus obrodné práce v době, kdy cizácký kapitál dusil slezskou dědinu. Stal
se knězem-vlastencem, který téměř čtyřicet let vedl svěřený lid na Opavsku. Zařadil se do nevelkého kruhu buditelů
a vlastenců v dobách, kdy se též zdálo, že zvoní lidové řeči ve Slezsku umíráčkem. Velkopolomská fara se stala v té době
ohniskem tehdejšího hnutí a hostívala osobnosti nadšeně usilující o dobro lidu. Častým hostem tu byl opavský profesor
a otec Petra Bezruče Antonín Vašek, rodák z nedalekého Háje. Scházel se tu rovněž kroužek vlasteneckých kněží z celého
okolí v čele s hrabyňským farářem P. Janem Böhmem. Zde se konaly porady, jak pomoci slezskému lidu hospodářsky, jak
zabránit náporu cizáckého kapitálu, polofeudálnímu útlaku cizáckých majitelů zámků, slezských dvorů a panství.
Památný a historický je zapsán den 12. září 1869, kdy se uskutečnil první tábor slezského lidu na památné Ostré Hůrce
nad Chabičovem, kterého se zúčastnilo 15 000 lidí. Náš pan farář byl organizátory zvolen čestným předsedou a pověřen
přednesením zahajovacího projevu. Obsahově se tábor lidu soustřeďoval na dvě otázky. První byla: jaké školy máme
a jakých si žádáme. Druhá zněla: jakým způsobem se dá duševní i hmotný blahobyt našeho slezského lidu povznést.
Ve svém zahajovacím projevu vyjádřil radost nad početným shromážděním. Zdůraznil potřebu, aby slovanský národ ve
Slezsku se spojil s bratry na Moravě a v Čechách, aby se domáhal společného cíle, aby byl šťastným v koruně sv. Václava.
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Svůj projev zahájil slovy: „Vítám Tě tedy, lide slovanský, vítám Vás bratři Slezané, moji rodáci, vítám Vás bratři Moravané,
jenžto nás svou hojnou návštěvou ctíte a tímto za hodné sobě národovce uznáváte. My se Vás a s Vámi bratří Čechů pevně
přidržujeme, neboť jedna čeleď jsme, k jednomu národu přináležíme, jedna nás spojila páska, koruna to posvátná, svatováclavská.“
Vládní komisař – okresní hejtman Liebischer ho přerušil a napomenul. P. Tomášek vzal napomenutí bez odporu na
vědomí a ohlašoval pak obsah a pořad rokování. Řečníky byli: rolník Florián Lhotský z Hlavnice, olomoucký profesor
Demel a jiní. Tento tábor byl manifestací za české školství a odborné vzdělání lidu. Lid byl vyzýván k zakládání českých hospodářských spolků, rolnických záložen i družstevních podniků. Připomínala se i důležitost lidových a školních
knihoven, čtenářských besed a pěveckých spolků.
Na faře ve Velké Polomi se scházívali mladí kněží a bohoslovci, zde se též provozovala dobrá hudba. František Sušil,
který na sesterské Moravě tehdy sbíral národní písně a prohluboval lidovou tvořivost po stránce hudební, vědecké a sociální, našel v P. Kazimíru Tomáškovi zdatného pomocníka, neboť tento sbíral výkvěty lidové tvořivosti nejenom ve své
Velkopolomské farnosti, ale i na Bílovecku a Opavsku. Tehdy se zpívalo ve slezských kostelech z Fryčajova kancionálu,
jehož jazyk byl celkem chatrný, a proto P. Tomášek zaváděl písně novější a jazykově čistší.
Byl též literárním dopisovatelem Opavského Besedníku, který v roce 1861 založil se svým příbuzným, opavským profesorem Antonínem Vaškem, a jinými vlastenci. Časopis tak přinesl osvětu pod doškové chalupy slezské dědiny. Na jeho
pravidelné vydávání přispíval nejen svými finančními prostředky, ale i své sestry Terezie, která mu na naší faře dělala
hospodyni. Pamětníci zapsali, že to bylo celé její životní věno!
Největší zásluhu o Velkou Polom a okolí si získal založením Občanské záložny v r. 1871. Tehdejší obyvatelé neznali
tento způsob ukládání svých peněz, skromných úspor. Pokud občan potřeboval na nákup čehokoliv větší částku peněz,
velmi rádi se nabízeli tehdejší lichváři a židovští obchodníci, kteří půjčovali i za 40% úrok! Možností finančních úložek
na vlastním účtu záložny zachránil střadatele před finančním vykořisťováním. O rok později založil občanskou záložnu
v Chabičově – Háji.
Též věděl, jaký význam měla v 60. a 70. letech 19. století dobrá česká kniha. Založil v roce 1871 farní obecní knihovnu,
kterou vedl na faře jeho kaplan P. Dominik Škaruda.

„Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.“
Sócrates
Všechny jeho pokrokové snahy o zvelebování a povznesení českého lidu ve Slezsku v oblasti školství, obchodu, řemesel
a práva na svobodnější život, bez vykořisťování panské roboty pro feudála, narážel na silně zakořeněný systém minulé
doby. A právě jeho spolupůsobení s tehdejším vedením obce, zaštítěným osobou starosty Josefa Havrana, 100 % germanizátorem, vyvolával houževnatý boj. Při politických poradách byl p. Tomášek vždy pokládán za vůdce slezských Čechů.
Byl třikrát kandidátem na slezský sněm. Ačkoliv věděl, že propadne (zmanipulováním v Opavě), přece kandidoval kvůli
krajanům, aby zvykli politickému životu.
V letech 1873 – 1874 se zúčastnil s A. Grudou (kněz z M. Lazců) porad konzervativní strany ve Vídni. Také v Opavě se
zúčastňoval čile porad. Jednoho večera, vracejíce se povozem (bryčkou) Jana Hrdiny, rolníka a vlastence velkopolomského, z národní porady z Opavy, zažil velké neštěstí, jež zapříčinilo jeho smrt. Pod Hrabyní se koně splašily a povoz
spadl do příkopu. Páter Tomášek byl těžce poraněn, chřadl a již se nevzpamatoval. Poslední kázání měl jen od oltáře
a toto bylo jako na rozloučenou.
Dne 20. dubna 1876 o čtvrté hodině ranní zesnul. Páter Tomášek byl kněz církvi své vždy věrný, lidumil nadmíru šlechetný
a obětavý vlastenec. Vše co měl, vlohy, práci, píli, zkušenosti a celé své jmění duševní i finanční, obětoval na oltář vlasti,
jen ve prospěch svého ubohého lidu.
Pohřební slavnost se konala 22. dubna 1876 za obrovské účasti slezského lidu. Mši celebroval děkan P. J. Pavelek
z Klimkovic a dojemnou řeč měl P. František Ječmínek, farář z Plesné. Je pochován ve farním hrobě starého velkopolomského hřbitova, u jižní strany kostelní zdi.
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V chronologickém pořadí nyní o událostech, jež se udály ve vesnici Velká Polom v životě farnosti,
vše za působení p. Kazimíra Tomáška:

1841
1842
1843
1845
1847
1848
1849
1850
1851
1854
1855
1857
1877
1860
1861
1861
1862
1863
1866
1867
1869
1870
1871
1872
1873

1875
1876

– nastoupil jako kaplan po kněžském vysvěcení v Olomouci,
– vesnici držel hraběcí rod Wilczků,
– na stávajícím kostele vystavěna nad kněžištěm malá věž,
– Hrabyně se stala samostatnou farou (plně byla vyfařena teprve 1887),
– Velká Polom měla 83 popisných čísel a 738 obyvatel,
– obnoveny a zesíleny varhany,
– P. Kazimír Tomášek se stal farářem po zemřelém děkanovi P. Cypriánu Schneiderovi,
– v Kroměříži proběhl památný „říšský sněm“ a byly přijaty mnohé zákony, jež ovlivňovaly život
tehdejší generace (zrušení roboty aj.),
– hlad a bída pokračovala v celé rakousko-uherské zemi,
– obec měla 84 popisných čísel, za pět let přibyl jediný dům,
– projížděl naší vesnicí císař František Josef I.,
– byla obcí vypracována „subskripční listina“ (domovní daň) podle tehdejších majitelů usedlostí,
– zahájen provoz na nové železniční trati Svinov-Opava (zastávka v Háji),
– vystavěna hřbitovní – kamenná zeď, včetně fary a částí zahrady u spořitelny,
– byl vymalován kostel a proběhlo sv. biřmování, toto provedl arcibiskup olomoucký Bedřich z Fürstenberga,
– nadstavbou sakristie zřízeno oratorium,
– „Opavský besedník“ – první české noviny ve Slezsku započaly vycházet. Na jeho vydávání měl veliký podíl
P. Kazimír Tomášek,
– z tohoto roku je písemný doklad – 1. třídy z třídní knihy triviální školy (celkem 22 žáků – 100% českých příjmení),
– oprava varhan,
– byl vydán „císařský zákon“ - aby starost o kostel a památné budovy měly obce,
– vypukla Prusko – rakouská válka; po odchodu vojsk přišel horší nepřítel „ošpice“,
– Velká Polom má svého prvního lékaře – MUDr. Fleišmana,
– přes naši vesnici byly přepravovány korunovační klenoty sv. Vojtěcha,
– 1. tábor slezského lidu na kopci Ostrá hůrka nad Chabičovem,
– založena „Občanská záložna“,
– oprava varhan „měchy na nich znovu potaženy“ – výlohy 177 zlatých uhradil ze svého P. Kazimír Tomášek
(orig. citace zápisu),
– založena „farní obecní knihovna“, tuto vedl kaplan Dominik Škaruda; kostel pokryt břidlicí,
– P. Kazimír Tomášek oslavil 25. výročí kněžského povolání,
– zřízena Křížová cesta (14 obrazů) – v hodnotě 700 zl. maloval akad. malíř. Jüstermitz z Místku,
– obec zakoupila věžní hodiny za 672 zl. od Ferdinanda Schneidera z Bruntálu,
– zemřel Havran Josef; jeho rodiče započali u nás s poštou již v roce 1841 na čp. 1 (dnes pohostinství u Filipců);
(Josef Havran docílil poměrně vysokých funkcí (říšský a zemský poslanec), starosta obce,
obsadil i významné funkce v opavských správních orgánech. Byl hlavním germanizátorem celého našeho
regionu a vůči P. Kazimíru Tomáškovi velikým národnostním rivalem. Přes toto všechno příkoří,
v samotném závěru života, přijal poslední pomazání v nemocnici v Opavě od P. Kazimíra Tomáška.
Zemřel na tyfus ve věku 43 let.),
– položen základní kámen výstavby nové školy u mostu,
– dostavěna a vysvěcena nová Obecná škola,
– zemřel P. Kazimír Tomášek.

Již 89 let je zabudována na budově fary ve Velké Polomi černá mramorová deska, kterou v letech 1917 zde umístila Matice
Opavská. Na ní je uvedeno:
Zde v letech 1814 - 1876 zdárně působil jako duchovní správce pro blaho svého milovaného lidu a svého rodného kraje,
nezapomenutelný buditel, vlastenec, slezský deklarant P. KAZIMÍR TOMÁŠEK.
Trvalá vděčná paměť jeho světlé památce.
Zřídila v létech jeho stoletých narozenin L. P. 1917 Matice Opavská.
Životopis sestavil na počest a stálou památku
František Kopřiva, st., v prosinci 2006
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Novinky v naší škole

Vážení občané, zvláště Vy, kteří máte děti školou povinné, zřejmě víte, že od 1. 8. 2007 bude v naší základní škole změna
na postu ředitele školy. Počátkem tohoto roku, po oznámení p. Petra Rosy, že nastoupí do důchodu, jsme zorganizovali
výběrové řízení a na základě doporučení výběrové komise rada obce jmenovala do funkce ředitele základní školy
p. Mgr. Tomáše Olivku. Těšíme se na spolupráci s ním a přejeme jemu i nám, aby se mu práce ve škole líbila a jeho působení v tak významné funkci nám všem přinášela radost.
Na tomto místě mi dovolte, abych znovu – ještě jednou – poděkovala panu Petru Rosovi za všechno dobré, co pro naši
mládež a kohokoliv z nás udělal. Mnoho času a energie věnoval výchově mladé generace. Věřím, že bude na léta strávena
ve škole vzpomínat s láskou. Přeji mu za sebe a kolektiv všech zaměstnanců obce hodně sil, energie a zdraví do dalších
let.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

„Podle toho se moudří od hloupých rozeznají, jak vidí věci, které dosud nepřišly,
jednou však neodvratně přijít mají. Hlupák, až když je po všem, o tom přemýšlí.“
Sakja-pandita
Co nového připravujeme v naší základní škole
Dovolte mi, abych touto formou pozdravil všechny občany Velké Polomi a zároveň se prostřednictvím místního občasníku Bumerang představil veřejnosti. Jmenuji se Tomáš Olivka, je mi 32 let a od 1. srpna 2007 jsem novým ředitelem „vaší
– naší“ Základní školy a Mateřské školy Velká Polom.
Do školy v září by mělo nastoupit cca 220 žáků. Prostory však nabízejí možnost až dvojnásobku dětí. Ano, je to problém
všech základních škol v dnešní době, ale i přesto mým hlavním cílem je zvýšit počet žáků v co možno nejkratší době.
Nebude to otázka měsíce nebo roku. Protože jsme spádová základní škola, chtěl bych využít co nejvíce možností školy
a školky, jejich prostorové kapacity a schopností pedagogických pracovníků k tomu, aby rodiče a žáci Velké Polomi
i okolních spádových obcí neřešili otázku kam na základní školu, ale aby jejich odpovědí bylo jednoznačně - do Velké
Polomi.
Jak toho chceme dosáhnout? Zvýšením prestiže školy. Budeme poskytovat žákům takové služby a takovou úroveň výuky, jakou dnes hledají a pravděpodobně i nacházejí v okolních školách. Hlavní důraz bude kladen na zvýšení jazykové,
počítačové a pohybové průpravy žáků. Zvýšíme úroveň výuky cizích jazyků. Rozšíříme nabídku sportovních aktivit nejen
v rámci výuky (lyžařský i snowboardový kurs žákům 7. - 9. ročníku) ale i formou soutěží a sportovních kroužků. Vytvoříme
podmínky pro vznik tradičních školních akcí, jakými jsou jarmarky, celoroční soutěže, den seniorů, akce „My se školy
nebojíme“, kde využijeme i výrobky a umění žáků k prezentaci školy. Zapojíme učitele a žáky do ekologických projektů
a charitativní činnosti. Zlepšíme informovanost o škole a jejích akcích především formou webové prezentace.
Vytvoříme podmínky pro lepší spolupráci s rodiči, a to jak nabídkou akcí pro rodiče (např. počítačových kurzů), tak
poskytováním prostoru školy pro různé mimoškolní zájmové aktivity, využívající znalosti a schopnosti rodičů.
Jsem si vědom, že uvedené úkoly je nutno zajistit i finančně, předpokládáme zapojení školy do grantových projektů. Jsem
si rovněž vědom toho, že veškeré tyto mé záměry budou realizovatelné pouze s pomocí pedagogického sboru školy. Jsem
informován o jeho kvalitách a pevně věřím ve vzájemnou tvůrčí spolupráci.
Vážení rodiče, chtěl bych i Vás touto cestou oslovit a vyzvat ke spolupráci na uvedených záměrech. V průběhu školního
roku Vás budeme informovat (prostřednictvím žáků, Bumerangu, a internetových stránek školy) o veškerých akcích
a byli bychom rádi, kdybyste i Vy našli k nám cestu ať už s osobní, materiální, nebo finanční pomocí. Pojďme Vašim
dětem vytvořit školu, do které byste i Vy rádi chodili. Školu, do které budou děti chodit s potěšením a ze které půjdou
spokojené. Těším se na spolupráci s Vámi

Tomáš Olivka
ředitel ZŠ ve Velké Polomi
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Fotbalová sezóna je u konce
Hodnocení skončené fotbalové sezóny je pozitivní díky záchraně krajské soutěže I.B třídy mužů. Soutěž byla náročnější
než mnozí čekali a boje o udržení soutěže se odehrávaly prakticky do posledního kola. Nakonec se nám podařilo v jarní
části získat o 1 bod více než na podzim a obsadit ve vyrovnané soutěži celkové 10. místo. K tomuto úspěchu blahopřejeme. Děkujeme trenérům Václavu Holišovi a Luďku Musialovi, vedoucímu mužstva Ing. Emilu Chudobovi za čas
věnovaný přípravě a vlastní soutěži a hráčům za předvedené výkony.
Mládežnická družstva v městské soutěži si splnila sen o postupu jen částečně. Dorost po zhoršených výkonech v závěru soutěže nakonec obsadil 6. místo a více než se soupeři bojoval s nedostatkem hráčů. Bohužel ani v příští sezóně se
v tomto směru zřejmě mnoho nezlepší a opravdu velké uznání patří Mirkům Vrbkovi a Kašnému, díky kterým dorost
alespoň důstojně celou soutěž dohrál. Je jen škoda, že v dorosteneckém věku nemá řada nadějných hráčů zájem pokračovat
a často sportování opouští. Je jen na nich, zda se v nové sezóně podaří dorostu lepší výsledek.
Žákům stál v cestě za postupem soupeř takřka nepřekonatelný – Baník Ostrava C. Za tímto jasným postupujícím jsme
nakonec skončili až na 4. místě, když do posledního kola jsme bojovali o druhou příčku. I přes toto umístění žáci nakonec postoupili do městského přeboru. Vystoupení žáků je nutno hodnotit velmi pozitivně. Na kvalitních hřištích
předváděli pohledný fotbal a i s lídrem soutěže sehráli vyrovnané zápasy a nastříleli mu ve 2 zápasech celkem 6 branek
(z celkem 17, které obdržel). Honza Němec se stal nejlepším střelcem nejen našeho družstva, ale i celé soutěže a to zdaleka neodehrál všechna utkání. Výborně mu sekundovali především Mirek Hlozák a Bětka Marková, která se mezi kluky
výrazně prosazovala a nakonec se rozhodla zkusit štěstí v ženské kopané v DFC Hlučín. Věříme, že to dotáhne minimálně do ligy a přejeme ji hodná úspěchů. Celý rok vedli žáky Kamil Drozdek a Josef Marek a opravdu bychom uvítali
pomoc při zajištění činnosti družstva žáků z řad rodičů i dalších fotbalových nadšenců (pokud ještě existují), protože tři
půldny v týdnu je přece jen slušná porce času.
Celoroční časově i finančně náročná činnost fotbalového oddílu by byla nemyslitelná bez týmu trenérů, vedoucích
a dalších obětavců, kteří nezištně umožňují fotbal provozovat zhruba 50 aktivním hráčům v naší obci. Rovněž děkujeme
vedení obce, které věnuje pozornost rozvoji sportovního dění a dokáže tuto činnost podpořit v rámci možností i finančně. Velkou pomocí a oživením fotbalového dění je možnost využít dopravu autobusem Jirky Kaduly, který jednak zjednodušuje dopravu hráčů a diváků a jednak budí obdiv coby veterán-bus. Všem za to jistě patří poděkování a uznání.
Na závěr přinášíme přehled výsledků a zároveň zveme všechny na zápasy v jarní části sezóny 2007/2008.

Krajská soutěž I. B třídy a Městská soutěž Ostrava - 2006 / 2007
MUŽI

DOROST

ŽÁCI

1.

Radvanice

64

15

70

1.

Kunčičky

113

17

60

1.

Baník Ostrava C 197

2.

D. Lhota

73

27

53

2.

Sl. Ostrava

65

25

51

2.

Lok. Ostrava

3.

Heřmanice

60

37

40

3.

Fénix

80

44

49

3.

4.

Šilheřovice

18

40

43

4.

Michálkovice

52

54

41

5.

Ludgeřovice

36

38

39

5.

Hrabůvka

65

49

6.

Darkovice

50

36

38

6.

V. Polom

54

7.

Fryčovice

38

40

36

7.

Markvartovice

8.

Darkovičky

41

45

35

8.

9.

Klimkovice

62

53

35

10.

V. Polom

36

47

11.

Polanka

39

12.

Hlubina

13.
14.

19

48

78

28

42

Sl. Ostrava

152

33

41

4.

V. Polom

96

31

40

39

5.

Koblov

56

46

31

21

37

6.

DPMO

39

77

21

65

53

34

7.

Hrušov

56

67

17

Lok. Ostrava

50

66

32

8.

Muglinov

16

114

9

9.

Šenov

51

87

29

9.

Hrabová B

14

119

9

29

10.

Hrušov

48

65

28

10.

Markvartovice

14

184

4

52

28

11.

Radvanice

38

91

22

11.

-

-

-

-

35

49

27

12.

Stará Bělá B

42

88

19

12.

-

-

-

-

Hrušov

28

66

27

13.

VD Start

18

111

11

13.

-

-

-

-

Třebovice

22

87

11

14.

-

-

-

-

14.

-

-

-

-

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘELCI 2006 / 2007
Ďaďan Ota

8

Dostál O.

8

Němec J.

25

Sztefek J., Bitta M.

5

Ludvík M.

6

Hlozák M.

19

Sztefek P., Chudoba J.

4

Rathauský D., Stuchlý D.

5

Marková A.

10

Kamil Drozdek
za TJ Velká Polom

SPORT, INZERCE

12

Historie šachu IV. – Šachy ve Velké Polomi
Ve Velké Polomi se začaly hrát šachy v organizované podobě začátkem 50. let 20. století zásluhou velkého propagátora
šachu, pana Adolfa Zdražily (1910–1978). Ten organizoval jak místní turnaje, tak přátelská utkání s mužstvy okolních
vesnic. V prvních letech byly šachy ve Velké Polomi hodně oblíbeny. Hrací místnost se nacházela v hostinci U Blažejů.
Velké popularitě se těšil turnaj čtyř obcí, kterého se účastnily vesnice Horní Lhota, Dolní Lhota, Krásné Pole a samozřejmě Velká Polom. Na přelomu 50. a 60. let došlo k jakémusi útlumu šachové činnosti v obci, k částečnému obnovení
dochází až na začátku 70. let. Hrací místností byl tehdy klub důchodců U Karole. V roce 1978, po smrti pana Zdražily
však šachová činnost na dlouhé roky ustala, k její obnovení došlo až v roce 1985 zásluhou jeho syna, Jaromíra Zdražily
a to již pod hlavičkou TJ Velká Polom. Zájem o šachy byl obrovský, začaly se hrát mistrovské soutěže, přebor oddílu
i pravidelné bleskové turnaje o Vánocích.
V současné době máme na šachovém svazu České republiky třináct registrovaných hráčů a každoročně se účastníme
mistrovských soutěží družstev. V loňské sezóně se nám podařilo postoupit do okresního přeboru, kde je našim cílem
co nejlépe na šachovém poli reprezentovat nejenom sebe, ale i Velkou Polom.
Jen těžko lze přesvědčovat někoho, kdo nezažil několikahodinové přemýšlení nad čtyřiašedesáti černobílými políčky,
o nejlepší odpovědi na soupeřův tah, že šachy jsou hrou královskou. Můžeme se přít, zda šachy jsou víc sportem, či uměním, ale asi má pravdu jeden z velmistrů šachové hry, který prohlásil, že „kdybychom šachy neměli, museli bychom si je
vymyslet“.
Pavel Býma
za Šachový klub Velká Polom

Vesnická olympiáda
Letošní ročník je v pořadí dvanáctý a probíhá za účasti 10 obcí. Vesnická olympiáda má za sebou 6 soutěží a Velká Polom
je opět v čele průběžného pořadí.
Po prázdninové přestávce nás čekají ještě soutěže v lukostřelbě – pořadatelem je Velká Polom, country bike v Plesné,
střelba ze vzduchovky v Horní Lhotě a tradiční závěr v Dolní Lhotě sálovou kopanou.
Dík patří všem, kteří i letos úspěšně reprezentují v této populární soutěži a rádi uvítáme další, kteří mají zájem zkusit
některou z disciplín VO.
Využijte prosím kontaktů na Kamila Drozdka (mobil: 777 112 160, e-mail: kamil.drozdek@quick.cz).
Nejbližší příležitostí bude zářijová lukostřelba a říjnový závod na horských kolech v rámci Plesenské stezky.
Kamil Drozdek
za výbor TJ Velká Polom

„Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili, a z toho, co jsme
zapomněli.“
Ebner-Eschenbach
Obec Velká Polom připravuje nové

internetové stránky

obce !!!

Protože bychom rádi zveřejnili kontakty na všechny velkopolomské zájmové organizace a spolky, chceme touto cestou
požádat všechny spolky a organizace ve Velké Polomi, aby sdělily jméno osoby, která daný spolek či organizaci zastupuje, kontakt a příp. www. stránky či e-mailovou adresu. V případě, že nejste majiteli www. stránek, napište také stručný
obsah své činnosti a termíny Vašich setkání. Požadované informace zasílejte, laskavě, na adresu obecního úřadu nebo
e-mailem: spravni@velkapolom.cz. Děkujeme.
Pavlína Mučková
správní oddělení OÚ
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POZVÁNKY

Restaurace Gól
Zveme Vás, milí občané, k návštěvě a posezení u lahodného moku značky Radegast či k zakousnutí některé ze specialit.
Obslouženi budete také venku a při fotbalových utkáních i na tribuně.
Pořádáme také opékání na grilu. Nabízíme možnost uspořádání společenských i rodinných akcí a oslav spolu se zajištěním občerstvení.
Rádi Vás přivítáme i na hudebních zábavách.
Těšíme se na Vaši milou návštěvu ve dnech:
pondělí až pátek
sobota
neděle

17 - 22 hod.
15 - 23 hod.
zavřeno

Po dohodě je možné otevírací čas upravit.
V soboty, kdy se konají fotbalové zápasy, je otevřeno již od 9 hod.
Eva Hrbáčová

Kulturní komise ve spolupráci s ochránci přírody Vás zve na posezení s hudbou a tancem
u příležitosti otevření objektu „Rybářské bašty“pod Hrdinčiným kopcem.

Bašta na rybářské baště
- 11. 8. 2007 Dopoledne:

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
- od 7:00 (startovné 100 Kč)
- cca ve 13:00 vyhodnocení

Odpoledne:

KARNEVAL v 18:00
- hudba: C&W OK BAND, poté disko
- vstupné: 50 Kč
- občerstvení zajištěno

V případě špatného počasí bude akce odvolána.

POZVÁNKY
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Pozvánka na jezdecké závody

Jezdecký klub Velká Polom pořádá

1. 9. 2007
již tradiční

VELKOPOLOMSKÝ POHÁR
s účastí jezdců severní Moravy.
Soutěže jsou naplánovány od stupně Z (100 cm) až po stupeň S (130 cm).
Začátek v 9:00 a 13:30
Občerstvení zajištěno.

Tato pozvánka slouží zároveň jako 50% sleva na vstupné na závody.
Sleva platí jen pro občany Velké Polomi a je možno ji použít jak pro jednotlivce,
tak pro celou rodinu.

Kulturní komise připravuje

8. září 2007 v 18:00

letní karneval
aneb Loučení s létem

v parku u Motorestu U Tvrze.
Vstupné 50 Kč.
Hudba a občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se budeme veselit v sokolovně.
Redakční rada a jazykové korektury: Ludmila Bubeníková, Renáta Drozdková
Foto titulní stránka: Luděk Onderka
- Své příspěvky posílejte na - renatadrozdkova@seznam.cz. -

Sazba: Ivana Kordasová
Tisk: Duotisk–Pavel Válek

