VELKOPOLOMSKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ OÚ VELKÁ POLOM
(ZDARMA)

6 / 2003

Tradiční sraz historických vozidel

5. července 2003

u Motorestu „U Tvrze“ ve Velké Polomi

Bohatý program po celý den a noc:
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1) nájezd vozidel (8:00 - 10:00)
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2) start na efektní okružní jízdu - asi 50 km (10:00)
3) od 14:30 slavnostní defilé vozidel

4) občerstvení zajištěno po celou dobu akce

5) zábava a program i pro děti - nafukovací atrakce, poníci, soutěže ...
6) letní karneval pod otevřeným nebem, „Bengálská noc“ s ohňostrojem
7) hudební doprovod zajištěn - kapela C&W OK Band z Velké Polomi, Vagabund
8) tanec a zábava až do ranních hodin
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Milí občané,
předně Vás všechny srdečně zdravím. Čas letí, blíží se doba
prázdninového volna a času dovolených, tak Vám hned úvodem
chci popřát příjemně strávené dny dovolené, ať už je budete prožívat doma na zahrádce nebo někde v zahraničí a všem dětem
hezké a slunečné prázdniny.
Toto další číslo našeho občasníku Vám poskytne spoustu
dalších informací, které určitě nějakým způsobem využijete.
Pro Vaši informaci uvádíme, že z plánovaných akcí na tento
rok jsme zrealizovali ve velmi krátkém termínu celkovou opravu
nevyhovujícího sociálního zařízení v kulturním středisku. Již
se nebudeme muset stydět, když budeme organizovat kulturní
akce a přijedou za námi hosté z jiných míst. Bohužel však tuto
pozitivní informaci musíme doplnit ihned o další – nepříjemnou.
Jsou mezi námi lidé, kteří si neváží hezkého a čistého prostředí,
nějaká „dobrá duše“ použila ihned po zprovoznění odpadkový koš
namísto WC mísy, skoro denně se musí uvedené zařízení uvádět
do přijatelného stavu, odstraňovat nečistoty, toaletní papír byl
ihned ukraden! Prosíme, všímejte si, kdo se v těchto prostorách
pohybuje, abychom zjistili, kdo nám znehodnocuje a poškozuje
náš společný majetek. Zjednáme nápravu.

Pro toto hezké počasí je typické, že se většina z nás stará
o trávník, zkrášluje svá obydlí i zahrady. V této souvislosti se
však stále častěji množí stížnosti našich občanů na bezohledné
chování nejbližších sousedů. Jde o rušení klidu, především ve
dnech pracovního volna. Vážení spoluobčané, buďme tolerantní
a berme vzájemně ohled jeden na druhého! Odložme všechny
práce, které vyžadují používání traktoru, pily, sekačky, vrtačky či
jiných hlučných technických zařízení, na pracovní dny. Dohodněme se, že v sobotu od cca 18 hod a samozřejmě ve sváteční dny,
především v neděli, nebudeme hlukem a nepříjemnými zvuky
znehodnocovat životní podmínky nás všech. Každý z nás, po
rušném a náročném pracovním týdnu přivítá klidné a tiché volné
dny. Jistě všichni víte, že naučit se odpočívat a užívat volna patří
k základním zásadám zdravého stylu života. Přeji nám všem, ať
všichni najdeme pochopení pro druhé a vstřícný postoj k řešení
našich společných problémů.

Vážení občané,
v současné době probíhá v České republice reforma veřejné
správy, která s sebou přináší změny v kompetencích jednotlivých
úřadů. Abychom alespoň malým dílem přispěli k objasnění pravomocí úřadů, přinášíme Vám v tomto čísle „Bumerangu“ přehled
pravomocí a povinností obce jako právnické osoby a Obecního
úřadu ve Velké Polomi, který není jen orgánem obce v oblasti samosprávy, ale je pověřeným úřadem k vykonávání státní správy.
Obec jako samosprávný územní celek vzniká ze zákona,
není zřízena ani založena. Vůči ostatním osobám, ať již fyzickým
či právnickým, vystupuje jako právnická osoba s názvem „Obec“.
V současné době zákon o obcích pod č. 128/2000 Sb., v platném
znění, určuje povinnosti a práva obce, její postavení vůči jiným
obcím, státu a občanům. Vymezuje také postavení, povinnosti a práva občana na území obce.
Obecní úřad každé obce je výkonným orgánem obce, plní
úkoly uložené zastupitelstvem, radou obce a pomáhá v činnosti
výborům a komisím obce. Vykonává však i státní správu uloženou zvláštními zákony – např. stavebním, o odpadech, o matrikách apod.

Referáty:
Správa obecního majetku:
Ing. Tomáš Lazecký
informace o pozemcích, lesích a obecním majetku
oprava a údržba obecního majetku a obecních záležitostí

Organizační struktura Obecního úřadu ve Velké Polomi
volební období 2002 - 2006
Sídlo:
ul. Opavská 58, 747 64 Velká Polom
tel:
553 770 228, 553 770 229
IČO:
003 00 829
Starostka:
Ing. Ludmila Bubeníková
Místostarosta: Ing. Tomáš Lazecký
Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
středa 8.00 - 12.00; 13.00 – 17.00

Ludmila Bubeníková
starostka obce

Matrika, evidence obyvatel:
Libuše Výtisková
ohlašovna pobytu a změny pobytu
občanské průkazy, cestovní pasy
matriční záležitosti – svatební obřady, narození dětí, úmrtí
občanů, vyhotovování originálů a druhopisů matričních listin
ověřování listin a podpisů
sociální záležitosti občanů – sociální komise obce
hlášení místního rozhlasu
Stavební úřad:
Ing. Miluše Šupalová
katastr obcí Velká Polom, Horní Lhota, Budišovice
agenda dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu
Vladimír Sobas
katastr obcí Dolní Lhota, Čavisov, Hrabyně, Josefovice
agenda dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu
agenda dle zákona č. 13/1997 Sb., silniční zákon, pro obec
Velká Polom
Účetní – ekonom:
účetní agenda obce
rozpočet obce
správa místního hřbitova včetně poplatků

Věra Fitzková

Sekretariát – podatelna
Jana Brázdová
podatelna – poskytování informací, podávání žádostí,
stížností a návrhů, oznamovací povinnost
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pokladna Obecního úřadu ve Velké Polomi
vybírání správních a místních poplatků
ohlašování shromáždění občanů
podávání petic občanů

Protože se blíží doba dovolených a občané zjišťují potřebu
nových cestovních dokladů nebo občanských průkazů, začneme
úsekem matriky – konkrétně požadavky na jejich vyhotovení :

Hospodářsko správní
Ing. Pavlína Mučková
samostatná působnost obce:
a) obecně závazné vyhlášky obce, smluvní vztahy obce
b) poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
c) evidence nebytových prostor
přenesená působnost obce:
správa daní, poplatků a pokut, včetně vymáhání (exekuční
řízení)
vybírání poplatků
správní řízení v oblasti povolení vykácení ovocných stromů
systém odpadů v obci
správní řízení v oblasti ovzduší
výherní hrací automaty
V každém čísle „Bumerangu“ se Vám budeme snažit přiblížit
práci jednotlivého pracoviště na obecním úřadě. Upozornit Vás
na povinnosti, práva nebo požadavky týkající se občanů, které
jsou uzákoněny v dnešních platných zákonech.
Pavlína Mučková

Co můžete vyřídit mimo jiné na matrice ve Velké Polomi ?
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou – poplatek za
jednu stranu 20,-- Kč
ověřování pravosti podpisu – poplatek 30,-- Kč (nutno mít
s sebou OP)
cestovní doklady, zápis dětí do cestovního pasu:
1. občané starší 18ti let: OP, rodný list, 1 fotografii, starý
cestovní pas (poplatek 200 Kč)
2. děti 15-18 let: OP, rodný list, oddací list rodičů, 1 fotografii,
starý cestovní pas, nutná přítomnost dítěte a jednoho z rodičů
s OP (poplatek 200,-- Kč)
3. děti 0-15 let: rodný list, oddací list rodičů, 1 fotografii, starý
cestovní pas, nutná přítomnost dítěte od 6 let (kvůli podpisu)
a jednoho z rodičů s OP (poplatek 50,-- Kč)
občanské průkazy – nutno mít s sebou starý OP, 1 fotografii,
rodný list. U vydávání prvních OP u 15ti letých dětí nutno mít
sebou i oddací list rodičů a doklad o státním občanství dítěte,
případně platný cestovní pas dítěte. Jestliže tento doklad nemáte,
musíte o něj požádat. V tomto případě je nutná spolu s dítětem
i přítomnost jednoho z rodičů s OP.

VÝZVA OBČANŮM
Stavební úřad při OÚ Velká Polom v y z ý v á občany, aby v zájmu svého zdraví
a bezpečnosti nevstupovali do areálu vodní tvrze, sýpky a hospodářských stavení
ve Velké Polomi, na pozemcích parcelní číslo 598, 599 a 600 (objekty „bývalého
statku“).
Současně vyzýváme rodiče a všechny dospělé - zabraňte vstupu dětí do tohoto
areálu.
Uvedené objekty jsou ve značně zchátralém stavu a případné zborcení může
ohrozit zdraví i životy občanů.

Vítání občánků
„Chceš-li najít pravou křisťálovou krásu,
nehledej ji nikde jinde na světě,
stačí podívat se při slunečním jasu
v modrotřpytné oči svého dítěte.“
Úryvek z básně A. Kolečkové – „Dětské oči“
Příchod dítěte na svět je opravdu tím největším štěstím,
které může potkat člověka na tomto světě.
O toto štěstí, radost, potěšení se s Vámi rodiči a s celou rodinou
chtějí podělit i představitelé obce, vyjádřit Vám dík za nový život,
který jste přivedli do naší obce.
Proto již několik desítek let se v obřadní síni našeho
obecního úřadu uskutečňuje slavnostní akt vítání občánků.
V současné době, tak, jako již mnoho let, slavnost zajišťuje
sedmičlenná pracovní skupina doplněná o spolupráci rodičů

učinkujících dětí z mateřské školy. Četnost slavnostního aktu
se řídí počtem narozených dětí. Dle zájmu rodičů lze uskutečnit
vítání na přání – individuálně a v termínu, který si rodiče zvolí.
Jinak jsou vítány vždy dvě děti společně.
Počet narozených dětí v devadesátých letech hodně klesl.
V loňském roce se v naší obci narodilo 13 dětí. Poslední vítání
se uskutečnilo v obřadní síni OÚ dne 26. dubna 2003 a uvítali
jsme 4 nové občánky. Odměnou pro nás, učinkující, je nejenom
spokojenost v očích rodičů, ale také přítomnost rodinných
příslušníků, neboť z toho lze vyčíst, že „Vítání občánků“ se stalo
součástí širokého rodinného kruhu a také součástí života v naší
obci.
Alena Neuwirthová
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Systém hřbitovní evidence v obci Velká Polom
Vážení občané,
v předcházejícím období se řada z Vás setkala při návštěvě
obecního úřadu, kdy důvodem Vaší návštěvy bylo hlášení či
informace o hrobech, s odkazem, že vše se bude řešit v polovině
roku 2003. V tomto článku bych chtěla informovat o všech
důvodech, které nás k tomuto postoji vedly.
Nejzávažnějším a také jediným důvodem bylo vydání
nového zákona „o pohřebnictví“ (zákon č. 256/2001 Sb.), který
změnil od základů způsob provozování hřbitovů, ať již v oblasti
práv a povinností nájemců hrobů, tak i v postavení obcí, popř.
církví.
Například v minulosti se při úmrtí našeho blízkého evidovaly
veškeré údaje o smrti na matrikách. Nový zákon o pohřebnictví
uložil povinnost tyto údaje vést obecnímu úřadu v evidenci
u jednotlivých hrobů.

Co už bylo zrealizováno a co ještě zbývá zajistit?
První úkol:
Obec, která se stala ze zákona provozovatelem hřbitovů, byla
povinna zajistit povolení k provozování hřbitovů.
byly provedeny vrty na hřbitovech, na jejichž základě byla
určena závazná tzv. tlecí doba pro jednotlivé hřbitovy. Doba tlení
na starém hřbitově byla stanovena na dobu 10-ti let, na hřbitově
novém na dobu 12-ti let. Co je to tlecí doba? Je to doba, po kterou
nesmí být otevřeno místo (hrob), do něhož bylo uloženo tělo
zemřelého. Tato doba prokazatelně stačí, aby při znovuotevření
hrobu nebylo ohroženo zdraví nebo život lidí, kteří hrob znovu
otevírají (rovněž to znamená, že hrob nelze po tuto dobu otevřít
pro pohřbení dalších lidských ostatků).
obec vydala ve své působnosti Řád pohřebiště, kterým
jsou stanoveny v souladu se zákonem a podmínkami pohřbívání
v obci povinnosti a práva správce pohřebiště (obecního úřadu),
občanů obce, nájemců nebo osob provádějících na hřbitovech
opravy či úpravy hrobových míst.
konečnou fází prvního úkolu byla žádost o povolení
provozovat hřbitovy. V roce 2002 bylo obci uděleno povolení
provozovat hřbitovy, protože všechny požadavky k povolení byly
zajištěny v souladu se zákonem.
Druhý úkol:
připravit nový systém evidence hrobových míst, nájemců a uvést
ho do praxe
byla zajištěna fotodokumentace hrobových míst a evidence
rozměrů jednotlivých hrobů, zkompletovaly se všechny dostupné
materiály k jednotlivým hrobům
byla vytvořena mapová dokumentace zachycující polohu
jednotlivých hrobů
je připravena smlouva, kterou budou muset uzavřít nájemci
hrobových míst s obecním úřadem jako správcem hřbitova.

Podpisem smluv bude zahájena práce na uvedení zákona do
praxe.
Co nám urychlí práci a Vám ušetří čas a starosti?
Nová registrace hrobů a nájemců bude obecním úřadem
prováděna od měsíce září tohoto roku, vždy jeden úřední den
v týdnu. Přesný termín bude upřesněn a včas oznámen. Ve
svém zájmu, prosím, si přečtěte Řád pohřebiště zveřejněný na
vývěsních tabulích hřbitovů. Evidence vyžaduje tyto informace:
1) jméno a příjmení, místo a datum narození, rodné číslo
osoby, jejíž ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy;
2) označení hrobového místa, datum úmrtí a uložení lidských
ostatků nebo zpopelněných lidských ostatků;
3) záznam o nebezpečné nemoci, pokud jí byla nakažena
osoba, jejíž ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy;
4) jméno a příjmení, adresu (trvalý pobyt + doručovací adresa),
rodné číslo nájemce hrobového místa;
5) datum uzavření nájemní smlouvy, dobu jejího trvání,
případné změny smlouvy
6) údaje o hrobovém zařízení.
Žádáme občany, aby si připravili všechny potřebné nebo jim
dostupné dokumenty. V případě více než jednoho nájemce
u hrobového místa, bude obecní úřad vyžadovat dohodu mezi
nájemci s přesným určením pravidel nájmu. U hrobových míst,
která jsou předplacena dopředu, nebude zvyšována platba
za nájem až do uplynutí celých 10-ti let. Nový ceník za nájem
hrobového místa a služby s nájmem spojené bude uplatňován až
při novém desetiletém pronájmu.
Dále žádáme občany, aby veškeré úpravy a opravy hrobových
míst hlásili předem na obecní úřad a současně upozornili
živnostníky či firmy provádějící opravy, že pokud nemají vstup
na hřbitov povolen obecním úřadem, je jejich vstup na hřbitov
zakázán a vystavují se případným nepříjemnostem.
Věřím, že i když nebude někdy snadné potřebné údaje získat,
bude se nám s Vámi spolupracovat dobře tak jako při jiných
registračních povinnostech, které jsme společným úsilím dovedli
ke zdárnému konci.
Pavlína Mučková
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Představujeme činnost kontrolního výboru

Hlavní náplní kontrolního výboru obce je prověřování
hospodárného využívání veřejných prostředků a majetku, plnění
úkolů samosprávy, dodržování právních předpisů, efektivnosti
činnosti právnických osob, zařízení a zaměstnanců obce,
náročnost jejich řízení a řádného fungování všech orgánů obce.
Kontrolní výbor pracuje v tomto složení: Ing. Nábělek
Jaromír, p. Bitta Alfred, p. Demel Radim, p. Kozelský Daniel,
p. Vašek Lumír
Kontrolní výbor je řízen radou obce, výsledky své činnosti
předkládá RO a závěry jsou schvalovány zastupitelstvem obce.
Prvním úkolem, kterým byl kontrolní výbor pověřen, bylo prověřit
a zrevidovat systém nájemních vztahů, způsob a kvalitu uzavírání
smluv a jejich dodatků a prověřit platební kázeň smluvních
partnerů - nájemců sídlících v objektech skladů na Hradské ul..
Na problémy v této záležitosti bylo poukazováno již v minulém
volebním období, ale řešení se protahovalo. Až nové vedení
obce je začalo rázně řešit.
V počátečním stadiu, kdy obec tento majetek
převzala, byla představa o spolupráci a solidnosti
nájemců jiná než se postupem času ukázalo.
Také údržba tak velkého areálu nese spoustu
problémů a starostí. Proto obec hned
v počátku zvolila jako jediného partnera pro celý
areál firmu Tošenovjan, která zabezpečovala
pronájem ploch a objektů i jejich údržbu. Tato
firma měla povinnost po uzavření vlastní

Vážení spoluobčané,
ti z Vás, kteří pravidelně chodí do lesa, si zcela jistě všimli,
že v místech vykácených lesních pasek se objevily nově vysázené stromky. Byl splněn nelehký úkol osadit přes 9 ha lesních
ploch.
Pro představu uvádím sortiment dřevin, který byl vysázen:
buk 26 600 ks
jasan
4 100 ks
dub 10 150 ks
modřín
1 025 ks
borovice 8 100 ks
smrk 12 200 ks
jedle
4 000 ks
Celkem 66 175 ks
Na zalesňování se podílely firmy Ostravská lesní a.s., Hablawetz Jan, Mizera, Myslivecké sdružení Velká Polom a brigádníci. S odstupem jednoho měsíce lze konstatovat, že i přes dubnové suché týdny se přijalo cca 90 % sazenic. Pro přehlednost byly
řady vysázených stromků označeny kolíky.
Nyní žádáme Krajský úřad v Ostravě o dotace na zalesnění
ve výši cca 400.000,- Kč a na přibližování dřeva koňmo 13.000,-

smlouvy s nájemcem uzavřít následně formou dodatku nájemní
smlouvu s obcí Velká Polom.
Po čase bylo zjištěno, že se tato firma dostala do druhotné
platební neschopnosti, protože jí její smluvní partneři řádně
neplatili nájem. Protože se situace nezlepšila, bylo koncem
r. 2001 rozhodnuto, že se nájemní smlouvy v areálu skladů
budou uzavírat přímo mezi obcí Velká Polom a nájemcem. Firma
Tošenovjan nadále zajišťovala jen některé služby.
Kontrolní výbor začal provádět kontrolu počátkem roku
2003 za období 6/2001 až 12/2002. Měli jsme k dispozici
všechny požadované doklady. Po důkladné kontrole jsme zjistili,
že v několika případech nebyly správně určeny plochy pronájmu,
nebyly uzavřeny dodatky ke smlouvám, byly pronajímány plochy
bez uzavření smlouvy a řádné platby.
Většinu těžce dobytných pohledávek budeme v současné
době řešit soudní cestou.
Všechny nás však jistě nejvíce mrzí, že se dosud nevrátily
obci do areálu investované prostředky (ročně dosahovaly
investice a prostředky do údržby milionových částek.
Navíc díky neřešení situace průběžně dosáhl dluh nájemců
ke konci roku 2002 částky asi 650 000 Kč. V současné době
je situace v areálu skladu již příznivější, neboť velkým úsilím
hlavně RO je areál z větší části obsazen a je bedlivě sledována
a vyhodnocována platební kázeň a morálka firem.
Jaromír Nábělek

Kč. Jsme potěšeni, že se nám díky všem jmenovaným partnerům
podařilo tento náročný úkol včas a kvalitně splnit a všem patří za
to naše poděkování.
Mezi nepříjemné zprávy patří zjištění, že naplno pokračuje
kůrovcová kalamita. Majitelé lesů, tedy i obec, mají za povinnost
dle zákona preventivně bránit vývoji a šíření kůrovce. Odborný
lesní hospodář pro obec, ing. Hablawetz, obchází napadené
porosty, jednotlivé stromy označuje, ty jsou postupně káceny
a odváženy ke zpracování.
Pro soukromé vlastníky lesů je určen odborným lesním
hospodářem ing. Jan Šrotek. Na něj se můžete obracet s dotazy
ve věci lesní problematiky, telefon 777 111 071.
Tomáš Lazecký
místostarosta obce

Z PŘEDŠKOLNÍCH LAVIC
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Vzpomínky a budoucnost aneb z historie velkopolomské mateřské školy
Kdo má děti hodně rád,
Ten si s nimi umí hrát.
A ten kdo to neumí,
Málo lásce rozumí.
Mateřská škola ve Velké Polomi oznamuje všem svým
příznivcům a absolventům, že letos slaví 85. výročí svého
založení.
V záznamech Kroniky Velkopolomské je zápis z roku 1918.
Ještě za rakouské doby byla zde otevřena takzvaná JUBILEJNÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA a provoz v ní byl zahájen 28. července
1918.
Byla pojmenována Školou pátera Kazimíra Tomáška, zdejšího
faráře. Náklad spojený se zřízením provozu mateřské školy
uhradila zčásti Matice Opavská, zbytek obec z rozpočtových
prostředků. Jako učitelka v té době zde pracovala Berta
Halfarová, provdaná Šrámková. K 1. září 1920 již provoz
nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti
naší vesnice a zakládajících členů mateřské školy je třeba uvést,
že byla v našem regionu mezi prvními a to na 8. místě.
Po delší přestávce následovala léta úprav, adaptací,
zvelebování a rozkvětu mateřské školy v obci a také časté
stěhování. Od roku 1963 až do roku 1995, nejdéle ve své historii,
sídlila mateřská škola v č. p. 15, bývalém hostinci Blažejů. Od
1. prosince 1995 se posledním útočištěm stala bývalá LŠU
a po všech úpravách jsme zde všichni spokojeni, zaměstnanci
a hlavně naše děti. Zvykli jsme si na menší prostory a jsme zde
jako jedna velká rodina.

Naše mateřská škola prošla za 85 let svého trvání mnoha
velkými a výraznými změnami. Působilo v ní 8 ředitelek, 18
pěstounek a učitelek, známá jsou 4 jména školnic a 15 ostatních
provozních pracovníků - jednalo se o výdej stravy a topiče.
V současné době máme 2 oddělení, pracují zde 3 učitelky,
jedna pracovnice na výdej stravy a jedna na úklid. Ve školním
roce 2002/2003 je zapsáno 40 dětí. Do ZŠ odejde 10 dětí. Pro
nový školní rok 2003/2004 je předběžně zapsáno 45 dětí ve věku
2,5 - 6 let.
Nejkrásnější na světě je šťastný úsměv dítěte
Velmi nás těší, že děti i po odchodu z MŠ nás navštěvují
a rády se k nám vracejí. Pochlubí se vysvědčením, popovídáme
si a podívají se, co je u nás nového. Také nám říkají, že se jim
u nás líbilo.
Od 1. ledna 2003 píšeme novou historii MŠ. Nejsme již
samostatná MŠ, ale jsme součástí ZŠ ve Velké Polomi. Přesto
však z celého srdce a v upřímné víře v krásnou budoucnost
našich dětí, těch nejmenších, věřím, že vše v příštích letech
bude v jejich prospěch, že MŠ v naší krásné obci bude mít svou
budoucnost.
Věříme, že i příští generace se budou rády vracet na místa,
kde prožily svá dětská léta.
Věroslava Jaskulová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naši žáci bodovali
Blíží se konec školního roku a s tím i čas bilancování. Chtěl
bych vás ve stručnosti seznámit s tím, jak se dařilo žákům naší
školy reprezentovat v tomto školním roce školu a tím i obec. Mezi
vědomostní soutěže, ve kterých mohou žáci dokázat, že jejich
znalosti v některém oboru jsou větší, než předepisují požadavky
učebních osnov, patří tzv. „olympiády“. V okresním kole Biologické
olympiády získala Anna Coufalová v okresním kole 2. místo

a v celokrajské konkurenci 12. místo. V okresním kole Fyzikální
olympiády získala Anna Hořáková 3. místo a stejného umístění
dosáhl i Jiří Popek v okresním kole Chemické olympiády.
Již po několik let se naše žákyně zúčastňují soutěže v psaní
na počítači, kterou pořádá Obchodní akademie v Opavě. A po
několik let také úspěšně bodují. Letos získala v této soutěži
Markéta Drozdková 1. místo, Hana Vrbková 2. místo a Hana
Kozubková 3. místo. Markétě Drozdkové se potom v republikové
soutěži v psaní na počítači podařilo získat 6. místo.
Jistě znáte školní pěvecký sbor „Paprsek“ - jemu se podařilo
v okresním kole soutěže pěveckých sborů získat ocenění zvané
„Stříbrné pásmo“ a v pěvecké soutěži sólistů „Opavský skřivan“
získala v okresním kole Eliška Drastichová 3. místo a Zuzana
Mrhačová 4. místo. Stranou zájmu žáků školy nezůstávají ani
sportovní soutěže zejména kolektivních sportů. Zde je tedy ještě
několik úspěchů:
družstvo malé kopané žáků VII.- IX.tř. - 1. místo v okrskovém
kole, 3. místo v okresním kole
družstvo florbalu - 3. místo v okrskovém kole
družstvo dívek - kopaná - 2. místo v oblastní soutěži
v Hlučíně
družstvo dívek - odbíjená - 2. místo v okrskovém kole
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Ve fotbalové soutěži „Coca-Cola Cup“ - postup do třetího
kola krajské soutěže, v soutěži v kopané „Mc Donald Cup“ družstvo II. a III. tř. - 2. místo v okrskovém kole a družstvo IV.
a V.tř. - 4. místo v okrskovém kole.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat za velmi
dobrou reprezentaci školy žákům i těm učitelům, kteří je k tomu

vedou. V neposlední řadě stojí za zmínku i úspěch dvou našich
žáků – Ondřeje Volného a Petry Hrbáčové, kteří uspěli v soutěži
pořádané OÚ Velká Polom.
Petr Rosa,
ředitel školy

SPOLKY
Z historie ochotnického divadla ve Velké Polomi aneb bavíme sami sebe
Když se v této době chceme na vesnici bavit, pustíme si
televizi, zajdeme si do restaurace a někteří si zajedou do kina
nebo do divadla. Jsou i takoví, kteří nedovedou být sami a tak se
scházejí s ostatními a uvažují o tom, jak pobavit sebe, i ty druhé.
Mezi tyto lidi patří také divadelníci.
Chodit do divadla je jedna věc, ale hrát divadlo - to je věc
nádherná, zajímavá a není to jen bezduché odříkávání textu. Člověk při tom pozná své kamarády blíž, pozná jejich zájmy a názory
a hlavně mezi mladými lidmi ten starší omládne.
Říká se, že mládež umí chodit jen po hospodách. Já však
vím, že to není pravda. A to si představte, že ochotnické divadlo
se hrálo u nás ve Velké Polomi už před první světovou válkou
a pouze v hospodách. Protože ochotníci neměli stálé jeviště,
vystupovali na jevišti, které bylo vystavěno před představením na
pivních sudech, jak se říkalo - na bečkách. První světová válka
ochotnické divadlo přerušila. Znovu se začalo hrát až po roce
1918. Hrálo se dokonce ve třech spolcích - v Sokole, v Dělnické
tělocvičné jednotě a v Orlu. Členové Sokola a Orla hráli ve vrchním hostinci p. Valentina Blažeje a DTJ hrála v dolní hospodě.
Hrály se činohry a hlavně operety. Hry se zpěvy byly tehdy velmi
oblíbené a starší občané ještě dnes po letech vzpomínají. Často
se hrálo v přírodě - zvláště v Čertově mlýně a to musela být představení opravdu nádherná. V Čertově mlýně se scházeli diváci ze
všech okolních vesnic a někteří přijížděli vlakem z Opavy. Slibnou
ochotnickou činnost přerušila 2. světová válka. Ve válečných letech se hrála pod záštitou Hasičského spolku opereta místního
rodáka Váše Martiníka s názvem „Andula z přehrady“, jinak se
nehrálo. Hned po válce, v roce 1945, byla v naší obci založena

Dramatická jednota SLEZAN. Protože horní hostinec za válečných událostí vyhořel a taky shořely všechny kulisy i s jevištěm,
hrálo se v dolní hospodě. Prvním režisérem se stal tehdejší obvodní lékař Drahomír Říman. Po jeho odchodu režíroval ochotnic-

ká představení Otmar Paláček, v dalších letech pak převzala režii
Jiřina Malysiaková-Laštůvková.
Hrálo se s nadšením a za velmi těžkých podmínek. Zkoušelo
se po večerech v nevytopeném sále, nebylo kulis. Ty se malovaly
na posledních zkouškách před představením. Úroveň našeho
divadla byla velmi dobrá, o tom svědčí mnoho divadelních představení, která byla odehrána pohostinsky na zájezdech v sousedních i vzdálenějších obcích.
Po roce 1945 se vystupovalo nejen v okolních obcích, ale
i v Polance, v Hlučíně a také se hrálo na okrskové soutěží v Těškovicích, kde se naši umístili na prvním místě. Toto prvenství
získali od poroty i na okresní přehlídce v Klimkovicích.
Přišel rok 1953 a všude se začala šířit televize. I v naší
obci televizorů přibývalo a ochotníkům muselo být jasné, že tato
novost alespoň na nějakou dobu, než se jí lidé nabaží, odsune
zájem občanů o ochotnické divadlo na druhou kolej. Hrálo se až
do roku 1960 a pak se divadlo odmlčelo na dlouhých 10 let.
A jak to bylo dál - o tom zase příště.
Eva Válková
současná režisérka

SPOLKY
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Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom

S myšlenkou založení hasičského sboru ve Velké Polomi
přišel v roce 1889 zdejší majitel pivovaru Jindřich Scholz, který
se stal prvním starostou a náčelníkem hasičů v naší obci.
Členská základna se rychle rozrůstala. V roce 1898 měl
sbor již 65 členů.
V době založení vlastnila obec stříkačku na koňský potah,
která však ještě neměla sací vedení a voda se musela do ní nalévat ručně pomocí putní. Proto v roce 1890 byla zakoupená nová,
na tu dobu moderní stříkačka od fy Smékal za 1800 zlatých.
K 60. výročí založení dostává polomský požární sbor novou
požární zbrojnici a požární stříkačku PS 8 s příslušenstvím.
Nejvíce práce měli hasiči v dubnu roku 1945, kdy při přechodu fronty vyhořelo 71 budov včetně hasičské zbrojnice. Ihned
po osvobození se hasiči zapojili do obnovy obce. Stovky brigádnických hodin odpracovali na výstavbě nové zbrojnice, opravě
budovy školy a válkou poškozeného vodojemu.
V roce 1984 bylo započato se stavbou vlastní táborové
základny v Nových Těchanovicích. Vznikla zde základna pro 60
dětí, zděná kuchyň s jídelnou, 4 pokoje a hygienické zařízení.
Ve školním roce 1979-80 byly registrovány 3 pionýrské oddíly mladých požárníků, v nichž pracovalo 85 dětí. Nejvíce členů
měl náš sbor v roce 1989 – 53 žen a 102 mužů.
Na 110. výročí sboru dobrovolných hasičů byla uskutečněna
v obci dobrovolná sbírka na zhotovení sborového praporu, který
byl následovně posvěcen ve zdejším kostele sv. Václava.

Sbor dobrovolných hasičů má celkem 42 členů. Hlavními
členy jsou:
Starosta: Petr Cozl
Velitel: Jiří Vandlíček
Zástupce velitele: Petr Drevenka
Jednatel: Lukáš Honajzer
Hospodář: Kateřina Vašková
Preventisté: Jiří Hrubý, Kamil Trojek
Složení výjezdové jednotky, která má povinnost vyjet k zásahu do 10 minut po vyhlášení požárního poplachu:
velitel jednotky sboru: Vandlíček Jiří
velitel 1. družstva: Drevenka Petr
velitel 2. družstva: Cozl Petr
členové: Honajzer Lukáš, Plohák Zbyněk, Hrubý Jiří,
Kordas Jan, Vrbka Jiří, Hrbáč Jindřich, Trojek Kamil, Cozl Ondřej,
Hahn Zdeněk, Neuwirt David, Zapletal Jiří, Válek Jaromír, Černý
Milan, Kozelský Lukáš, Homola Josef, Švidrnoch Augustin.

Současnost
Hlavní bolestí pro náš sbor bylo náhlé úmrtí dlouholetého
starosty hasičů bratra Miroslava Gajdoruse, který nás opustil
v loňském roce ve svých nedožitých 61 letech. Také jsme se rozloučili s naším zasloužilým členem panem Stanislavem Pchálkem
a členkou paní Naděždou Kozykovou.
V květnu jsme svolali mimořádnou valnou hromadu, na které
jsme zvolili Mirkova nástupce. Nově zvoleným starostou hasičů
se stal mladý člen Pert Cozl.

V roce 2002 jsme nemuseli vyjíždět k žádnému požáru,
takže jsme měli čas věnovat se údržbě nám svěřené techniky,
výzbroje a výstroje.
Dne 27. června 2002 jsme se zúčastnili velkého námětového cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Jednalo
se o ukázku hašení a evakuaci tělesně postižených osob z vyšších pater budovy rehabilitačního ústavu v Hrabyni. Při simulovaném požáru zde zasahovala jednotka profesionálních hasičů
z Opavy a Ostravy. A dále jednotky dobrovolných hasičů z V.
Polomi a Hrabyně. Přítomna byla také Policie ČR a zdravotnická
záchranná služba.
Už od začátku roku jsme se připravovali na sportovní sezónu renovací hasičského stroje. Do úpravy stroje jsme investovali
nemalé finanční prostředky. Takovému stroji se mezi hasiči říká
stroj Special.
Také jsme jezdili po soutěžích požárního sportu do okolních
obcí. Největším úspěchem pro nás bylo třetí místo na noční soutěži v Bartovicích. Absolvovali jsme celkem 10 soutěží.
Tradičně se konala v červenci hasičská soutěž „Pohár starosty obce“ spojená s taneční zábavou pod širým nebem zvanou
Hoři má panenko. Na soutěž nám přijelo 21 požárních družstev.
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Zvítězilo družstvo dobrovolných hasičů z Pustkovce. Naše jednotka byla bohužel jako dalších 8 družstev diskvalifikována za
nedokončení požárního útoku. I když nám k večeru zapršelo,
tak se akce Hoří má panenko vydařila. Nyní pilně připravujeme
IX. ročník této soutěže.
Koncem měsíce srpna se nám zlomila lopatka pláště čerpadla na soutěžním stroji. Z tohoto důvodů jsme museli ukončit
soutěžní sezónu předčasně.
Také jsme napomáhali velkopolomskému divadlu, tím že
jsme jim umožňovali převážení divadelních kulis naší hasičskou
avií.
Prováděli jsme sběr kovového odpadu od naších občanů.
Občané nám tímto napomáhají, abychom my, nezisková organizace, měli nějakou tu korunku navíc.

Závěrem roku jsme si zorganizovali krásný třídenní výlet do
jesenických hor, kde jsme oficiálně ukončili naši hasičskou sezónu.
Za uplynulých 114 let se v řadách dobrovolných hasičů vystřídalo mnoho občanů Velké Polomi.
Výbor SDH Velká Polom
Jiří Vandlíček
Kateřina Vašková
Lukáš Honajzer

Jezdecký oddíl TJ Velká Polom
Náš jezdecký oddíl má velmi dlouhou tradici, vznikl již v 70-tých letech. Od té doby se však mnoho změnilo. Zaznamenali
jsme několik velkých úspěchů v různých oblastech.
Jedním z nich je určitě stoupající prestiž závodů, které
každoročně dvakrát pořádáme, od loňska jako Pohár Velké
Polomi. Nejlepší koně
a jezdci ze širokého
okolí se pravidelně
sjíždějí, aby změřili
své síly v několika
skokových soutěžích.
I letošní ročník se
nezadržitelně přiblížil.
Jarní pohár se konal
již 3.5. 2003. Na
organizaci se kromě
jezdců podílela i SDO
Brontosauři. I přes
nepřízeň počasí měly
soutěže dobrý průběh
zásluhou ochotných pořadatelů. V hlavní soutěži L (120 cm) bylo
na startu čtyřiadvacet dvojic. Základní kolo zvládlo devět dvojic
bez chyby, proto se o vítěze rozeskakovalo na zvýšených překážkách. Na nich předvedl nejlepší výkon domácí Emil Ludvík
s koněm Kampa a zvítězil (je to už jeho třetí vítězství v řadě za
sebou), s Jeny byl druhý a k tomu přidal 5. příčku s Cony. Třetí
místo si zajistil Erik Zuvač na Medii z JK Steally Vítková a čtvrtou
Radim Bodlák na Artexovi 2 z JS Bodlákovi.
Nic z toho by se ale nemohlo uskutečnit bez velké podpory
našich sponzorů (tímto jim všem děkujeme) a bez někdy heroického nasazení naší členské základny. Tu tvoří především děti
a mládež, převážně z Velké Polomi, okolních obcí a z Poruby.
Oporou je také hrstka cvičitelů, kteří se naplno věnují využití volného času svých svěřenců. Pravidelně provádějí výcvik jízdy na
koních. Staráme se o to, aby si mladá generace vytvořila vztah
k přírodě. Probouzíme v nich lásku ke zvířatům, vždyť přece ten,

kdo nemá rád zvířata, nemá rád ani lidi. Obzvláště velký důraz
klademe na jejich samostatnost a zodpovědnost. Každý rok
připravujeme několik talentovaných jezdců, aby úspěšně složili
zkoušky z jízdy a mohli se tak utkat s ostatními v parkurovém
skákání.
U nás si
ale nepřijdou na
své jen členové,
nabízíme totiž široké
veřejnosti vyjížďky
na koních do rozsáhlého okolí nebo
výuku jízdy. I ti, kteří
v životě neseděli
v sedle, si mohou
vyzkoušet, jaké to
je, dívat se na svět
z koňského hřbetu.
Co
se
týká úspěšnosti na
poli sportovním, už nejsme ti, kteří končí mezi posledními. Naši
jezdci a koně se zúčastňují jezdeckých závodů v celém kraji. Na
konci sezóny 2001 jsme se zviditelnili 5. místem v celorepublikovém finále kritérií mladých koní, kde startoval Emil Ludvík na koni
Kampa. Také na poli žákovských soutěží stojí za zmínku 6. místo
naší zástupkyně Nikoly Ščupalové na oblastních přeborech v loňském roce.
Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s naším oddílem za jejich podporu a povzbudit
všechny, kteří mají zájem o rozvoj jezdeckého sportu, aby dále
pokračovali v činnosti.
Emil Ludvík

SPORT

10
Vesnická olympiáda

Máme za sebou dvě třetiny letošního ročníku Vesnické
olympiády – to je šest soutěží, jejichž výsledky z pohledu Velké
Polomi přinášíme v následující tabulce. Poslední soutěží před
prázdninami byl nohejbal, který proběhl tradičně ve Velké Polomi
za účasti 8 družstev. Pořadatelem byl nohejbalový oddíl na kurtech TJ za finanční podpory obecního úřadu. Celkový stav před
posledními třemi soutěžemi sice napovídá, že se nám nepodaří
zvítězit pošesté, nicméně naděje umírá poslední.
Na naději bychom spoléhali neradi, a proto uvítáme aktivní
zapojení všech, kteří mají chuť a ambice si změřit síly v závodě
do vrchu na horských kolech, střelbě ze vzduchovky na 10m ve
stoje a sálové kopané. Uvítáme všechny, kteří chtějí reprezentovat Velkou Polom na trati Děhylov (restaurace U žáby) – Dobroslavice (areál TJ) vedoucí terénem cca 3km. Soutěž proběhne
v září - pak bude následovat střelba v říjnu v Horní Lhotě a letošní
ročník ukončí sálová kopaná v Plesné.

Přehled dosavadních umístění
soutěž
umístění
plavání
6
stolní tenis
6
kuželky
7
přespolní běh
3
volejbal
2
nohejbal
1

Celkové výsledky po 6 soutěži
obec
body
1. Háj
44
2. Děhylov
39
3. Velká Polom
35
4. Vřesina
31
5. Plesná
30
6. Dolní Lhota
28
7. Krásné Pole
23
8. Dobroslavice
22
9. Horní Lhota
15

Kamil Drozdek

Mistrovství České Republiky v silniční cyklistice amatérských cyklistů
Dne 17.8.2003 (Neděle) v naší obci
Pořádá:
Moravskoslezský svaz cyklistiky ve spolupráci s TJ Velká Polom
Tratˇ: Velká Polom – Háj ve Slezsku – Jilešovice – Dobroslavice
– Děhylov – Plesná – Velká Polom
Kategorie

věk

okruhů

start

Muži A

19 – 29

6

9:00

Muži J

15 – 18

4

9:02

Muži D

50 – 60

3

9:03

Muži E

60 a více

2

9:04

Muži B

30 – 39

5

13:30

Muži C

40 – 49

4

13:32

Ženy

bez rozdílu

3

13:34

Pozn.: protože tato akce bude velmi náročná na organizaci, prosím občany, kteří by chtěli pomoci při její organizaci (řidiči s vlastním autem a pořadatelé na trati závodu), aby mne kontaktovali
osobně, příp. na tel.: 553 770 586, mob.: 728 962 586
Za TJ Velká Polom
Jiří Kopřiva
Pivovarská 165
Velká Polom

Přijďte povzbudit nejlepší amatérské cyklisty naší republiky.

INFORMAČNÍ KOUTEK

Vyzýváme všechny občany, společenské organizace a podnikatele, kteří mají zájem zveřejnit své příspěvky v našem časopise, aby přinesli podklady k článkům – fotografie, informace o uskutečněných akcích kulturního, politického, společenského nebo podnikatelského charakteru na obecní úřad, nebo zaslali formou emailu na adresu:
sekretariat@velkapolom.cz

Zájemci o volejbal – přijďte si zahrát. Kdy? V pátky, začínáme 20. června od 18.00 hodin na hřišti TJ – zadní kurt.
Hrát se bude při dostatečném množství hráčů a to i o prázdninách.
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