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NÁŠ
S PECIÁL
Vážení občané, milí čtenáři!
Nejen v životě člověka, ale i obce či
spolku jsou významné události, na
které se nezapomíná.
K těmto dnům přiřadíme v naší
obci určitě i 13. červen 2009, kdy
vzpomeneme 120 let založení Sboru
dobrovolných hasičů v obci Velká
Polom. Je to hodně dlouhá doba,
delší než jeden lidský život, a pro spolek
či sdružení obzvláště.
Sbor dobrovolných hasičů patří k organizacím s nejdelší historií. Už naši předkové
věděli, že mít v obci hasiče, je událost, na
kterou jsou všichni hrdi. Mám za to, že
snad v každé, i té nejmenší, vesničce
hasiči fungují. Třeba tam nemají školu,
nemají zdravotní středisko, neexistuje
kulturní zařízení, ale hasiči tam jsou a mají
své postavení. Proto jsme toto vydání Bumerangu zajistili jako speciál – věnovaný
našim hasičům. Dobové fotografie i krátký
pohled do minulosti nás vrátí ve vzpomínkách o několik let zpátky, nakoukneme pod
pokličku současnému spolku.
Snad každý malý kluk touží být hasičem,
s úctou a obdivem shlíží k dospělým a žasne
při sledování, jak se úžasnou rychlostí rozbalí
hadice a během krátké chvilky proud vody
míří tam, kde je to potřeba. Všichni zajisté víte,
že jsou hasiči profesionálové, pro něž je tato
funkce nejen povoláním, ale i posláním, ale i
dobrovolníci, kteří trénují ve volných chvílích,
aby nevyšli z tempa, aby byli průběžně proškolováni a kdykoliv připraveni zasáhnout.
Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je především ve vybavení technikou, výzbrojí a finančním ohodnocením. Mají však jedno
společné, a to je nadšení a hrdost. Ale co je
nejdůležitější a námi všemi nejvíce hodnocenou skutečností, je to, že jsou ochotni nasadit svůj život za zdraví, životy a majetek nás
ostatních. Za to jim patří náš velký dík.

Dovolte mi, abych teď v krátkosti zhodnotila naši relativně
krátkou téměř sedmiletou spolupráci. Naši výjezdovou jednotku vede již několik let pan Jiří Vandlíček. S nadsázkou
mohu konstatovat, že kdykoliv se potkáme,
vždycky má nějaké požadavky – pro hasiče
samozřejmě. Ne všechny záležitosti jsou obcí
řešitelné, přesto jsme za dobu společného působení zajistili spoustu věcí za několik set tisíc
korun. Našim hasičům jsme zakoupili novou
výstroj, kvalitní hasičské obleky i obuv, ale i
stejnokroje, které využívají při slavnostních příležitostech. Investovali jsme do pořízení nových hadic a savic, každoročně je zajištěna
technická kontrola, aby hasičská auta, která
už pamatují hodně, byla provozuschopná,
někdy částku navyšují i opravy vozidel většího
rozsahu. Obec financuje i výdaje na školení a
preventivní zdravotní prohlídky, každým rokem
drobnou odměnou přispívá členům výjezdové
jednotky, hradí za ně pojištění a řeší spoustu
dalších provozních záležitostí.
Hasiči vyjíždějí samozřejmě k požárům,
kterých naštěstí v posledních letech nebylo
moc, ale pomáhají při zajišťování průjezdnosti
komunikací, když vichřice poláme stromy, občanům s čerpáním vody ze sklepních prostor,
pomáhají čistit povrchy vozovek po neukázněných řidičích, pročišťují tlakem ucpanou kanalizaci. Kromě toho drží požární hlídky na

akcích většího rozsahu, organizují a účastní
se různých soutěží. V loňském roce, kdy
jsme slavili 720 let od první písemné zmínky
o založení naší obce, se nejen aktivně zúčastnili průvodu, v jehož čele nesli obecní prapor,
ale předvedli názorně i hašení. Je velmi pozitivní, že vyrůstá nová mladá hasičská generace, která se zapojila do činnosti a připravuje
se na převzetí povinností na tomto poli v dospělém věku. Máme z nich radost.
Vážení občané, zajisté budete se mnou souhlasit, když
na tomto místě znovu poděkuji
za sebe, ale i za vás, a to za
všechno, co pro nás vykonali hasiči
současné generace, těm, kteří se bez
ohledu na svůj volný čas a pracovní
vytížení věnují naší mládeži, ale i všem
jejich předchůdcům, kteří již mezi
námi nejsou. Přejme našim hasičům
hodně zdraví a velkou dávku štěstí,
ať každý zásah překonají bez
újmy na zdraví. Ať nám vzájemná
spolupráce přináší potěšení a uspokojení.
Srdečně Vás zvu na červnové oslavy –
přijďte naše hasiče povzbudit, určitě si to zaslouží. Bude postaráno o občerstvení, zábavu
dětí, ale i dospělých. Slavnost zakončíme letním karnevalem v parku u Motorestu. Těšíme
Ludmila Bubeníková
se na Vás.
starostka obce

Seznam členů Sboru dobrovolných
hasičů Velká Polom
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Dospělí

Děti

Důchodci

Cozl Ondřej
Cozl Petr
Dedková Věra
Drevenka Petr
Hahn Zdeněk
Hahnová Jana
Hahnová Kristýna
Homola Josef
Honajzer Lukáš
Honajzrová Kateřina
Hrubá Michaela
Hrubý Jiří
Kabeláč Tomáš
Kordas Jan
Myslivcová Markéta
Neuwirt David
Neuwirtová Gabriela
Plohák Zbyněk
Podešvová Dagmar
Rozsypal Tomáš
Štencel Tomáš
Štenclová Miroslava
Trojek Kamil
Vandlíček Jiří
Vandlíček Petr
Večeřová Petra
Vrbka Jiří
Zapletal Jiří

Bačová Lenka
Bolek Ivan
Dedková Barbora
Dedková Anna
Glogarová Nikola
Hahn Přemysl
Hošek Martin
Hošková Barbora
Kašná Lucie
Kolečkářová Martina
Kozelská Andrea
Krčmář Zdeněk
Krčmářová Tereza
Lín Tomáš
Neuwirtová Zuzana
Olšak Mirek
Slivka Tadeáš
Slivková Nikol
Supík Robin
Stalcer Filip
Švidrnoch Denis
Večeřa Jiří

Indrák Miroslav
Kotala Vítězslav
Kusyn Bohuslav
Tešnar Zdeněk
Vrbka Václav
Žůrek Ferdinand
Paláček Petr

Vážení spoluobčané,
v letošním roce slaví
Sbor dobrovolných hasičů
ve Velké Polomi již 120 let
od svého založení. Proto
bychom Vám chtěli
přiblížit historii i
současnost
sboru a pozvat
Vás na oslavy
120. výročí založení sboru.
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 sboru 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 firmy 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
v roce 1999 byla v obci zorganizována dobrovolná
sbírka na zhotovení sborového praporu, který byl
následně posvěcen ve zdejším kostele sv. Václava.
V současné době čítá členská základna sboru
28 dospělých a 22 mladých hasičů. Výjezdová
jednotka má 19 členů.
Starosta SDH Zdeněk Hahn
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Mladí hasiči

Nedílnou součástí sboru dobrovolných
hasičů jsou mladí hasiči ve věku 6 až 18 let.
Ti se dále dělí do tří kategorií: mladší (6 až
11 let), starší (12 až 15 let) a dorost (14 až
18 let). V SDH Velká Polom je registrováno
25 mladých hasičů, z toho je aktivních 21
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členů. Na pravidelných schůzkách se mladí
hasiči připravují na soutěže. Soutěží, které
jsou v dosahu naší vesnice, je během roku
okolo patnácti. Na většině z nich je požární
útok, nejatraktivnější disciplína, doplněn o
některou z dalších disciplín.
Hasiči v kategorii mladších soutěží v disciplínách požární útok, štafeta dvojic, štafeta
4 x 60 metrů, štafeta CTIF, závod požárnické
všestrannosti, uzlová štafeta. Starší hasiči
navíc zápolí v disciplíně požární útok CTIF.
Družstva dorostenecké kategorie plní tyto
disciplíny: pořádní útok, štafeta 4 x 100
metrů, běh na 100 metrů s překážkami, test
z požární ochrany a závod požárnické všestrannosti. Pro jednotlivce z řad dorostu je
určena disciplína požární dvojboj, která nahrazuje požární útok a štafetu.
Mladí hasiči prezentují své dovednosti
nejen na soutěžích, ale také na různých akcích. Příkladem takové akce je hašení modelu domu u příležitosti oslav 720 let od
založení obce Velká Polom nebo cvičení pro

děti základní školy, které se konalo během
projektového dne Ochrana za mimořádných
situací. Na oslavách 120 let od založení SDH
Velká Polom předvedou mladí hasiči zajímavou ukázku. Nejen rodiče mladých hasičů by
si ji rozhodně neměli nechat ujít.
Během roku je také čas na zábavu. Na
konci tréninků děti hrají nejrůznější hry. Plánují se různé výlety na bazén, zimní stadion,
nebo do přírody. Po ukončení soutěžní sezóny před letními prázdninami pravidelně pořádáme opékání na střelnici v Sýkorníku, což
je u dětí velmi oblíbená akce.
Jak jste si mohli přečíst v minulém vydání
Bumerangu, během celého roku probíhá
nábor nových členů. Aby se dítě stalo mladým hasičem, stačí se dostavit na jeden z
pravidelných tréninků a vyplnit závaznou přihlášku. Bližší informace nejen o mladých hasičích naleznete na internetové adrese
www.sdh-velkapolom.ic.cz nebo na hasicky009.blog.cz.
Za mladé hasiče Jan Kordas

Jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Velká Polom
Zásahová jednotka SDH, jejímž zřizovatelem je Obec Velká Polom, je zařazena do
kategorie JPO III a je součástí Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje. Naše výjezdová jednotka
podléhá Hasičskému záchrannému sboru
Ostrava-Poruba.

V současné době máme k dispozici zásahové cisternové vozidlo CAS 25, které jsme
získali převodem ze skladu civilní obrany v
roce 1990. Ve vozidle máme instalovanou
radiostanici MOTOROLA a MATRU terminál.
Od roku 1987 disponujeme vozidlem Avie
Furgon získaného od Ministerstva vnitra díky
panu Jaroslavu Kozykovi. Obě tato vozidla
jsou v dnešní době již velice zastaralá, přesto jsou funkční. Tato vozidla se nepoužívají
jen při zásahu u požáru, ale také při technických záležitostech vyplývajících z potřeb
obce. Výjezdová jednotka měla v roce 2008
pouze dva výjezdy technického zaměření.
V minulých letech byly provedeny zásahy
také přímo v naší obci, například v roce 1992
požár hospodářské budovy u pana Hahna, v
roce 1993 požár v místní Restauraci U Filipce, v roce 2000 vyhořela největší stodola
v bývalém statku. Při povodních v roce 1997
jsme aktivně napomáhali občanům čerpat
vodu ze sklepních prostorů. Naše výjezdová
jednotka také napomáhá vedoucím při školení a cvičení mládeže.

Jednotka se skládá z devatenácti členů,
kteří jsou pravidelně proškolování ve svých
funkcích, které zastávají v jednotce. Úkolem
jednotky je zabezpečovat celoroční pohotovost a provozuschopnost jednotky a svěřené
techniky.

ČLENOVÉ
Vandlíček Jiří
Drevenka Petr
Cozl Petr
Zapletal Jiří
Honajzer Lukáš
Plohák Zbyněk
Hrubý Jiří
Trojek Kamil
Hahn Zdeněk
Hrbáč Jindřich
Neuwirt David
Cozl Ondřej
Kordas Jan
Kozelský Lukáš
Vandlíček Petr
Vrbka Jiří
Tvarůžka Miroslav
Válek Jaromír

oděvy, zásahovou obuv a přilby, které odpovídají nejmodernějším požárním standardům.
Také jsme vybaveni dvěma přenosnými vysílačkami MATRA. Jednotka je k zásahům svolávána akustickou sirénou a v současné
době také pomocí hlasové zprávy na mobilních telefonech jednotlivých členů jednotky
přímo z centrály. Tento systém umožňuje jednotce výjezd ve velmi krátkém čase a centrále přehled o počtu hasičů ve výjezdu.
Jiří Vandlíček,
velitel výjezdové
jednotky

Naše hasičská zbrojnice má ve
svém vybavení také přenosné požární stříkačky PS 8 a PPS
12. Tyto stroje se používají k
dálkové dopravě vody a doplňování cisteren. Naše
mládež je také využívá k
požárnímu sportu.
Ve spolupráci s Obcí
Velká Polom jsme získali
zásahové
protipožární

JEDNOTKY
– velitel
– velitel družstva
– velitel družstva
– strojník, řidič
– strojník, řidič
– strojník
– preventista
– preventista
– řidič
– řidič
– řidič
– hasič
– hasič
– hasič
– hasič
– hasič
– hasič
– hasič
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A z čeho hasiči žijí…
Sbor dobrovolných hasičů je občanským
sdružením registrovaným Ministerstvem
vnitra. Na činnost sboru neposkytuje nikdo
pravidelně finanční prostředky. Ty si proto
musíme obstarat sami. Peníze získáváme
z pořádání každoročního Hasičského plesu,
ze sběru a prodeje železného šrotu, dále
z členských příspěvku členů sboru a také
z účelových dotací Okresního sdružení hasičů a Obce Velká Polom.
A na co tyto peníze potřebujeme? Je to
hlavně na práci s mladými hasiči, kteří pravidelně jezdí na soutěže, na jejich vybavení
a oblečení, na pořádání soutěží pro mladé
hasiče z okolních obcí. Také na oblečení pro
dospělé hasiče – v nedávné době jsme po-

řídili nové vycházkové uniformy pro reprezentaci sboru. A v neposlední řadě na pořádání akcí, jako jsou mimo jiné například
oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Polomi.
Kateřina Honajzrová, Hospodář SDH
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Odborníci zatím dostudovali

Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích patřící Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se opět stala na přelomu
loňského a letošního roku místem, kde si po šest týdnů dávali v
rámci absolvování Univerzity třetího věku schůzky účastníci vzdělávání v ob oru prevence, represe a ochrana obyvatelstva.
Zatímco tady, do překrásného přírodního
prostředí nedaleko Kružberku se sjeli zájemci o studium ze všech koutů Moravy, v
téměř 150 kilometrů vzdálených Bílých Poličanech, malé vísce, ležící coby kamenem
dohodil od Dvora Králové nad Labem si ze
stejných důvodů dávali pravidelně "sraz" kolegové hasiči z Čech.
Ačkoliv okolí spíše lákala k výletům a posezením v přírodě, studentky a studenti měli
plné ruce práce a jejich mozky pracovaly na
plno. Vždyť nasoukat do sebe v takového
krátké době tolik učiva a praktických rad a
mnohé z toho dokázat aplikovat v případě
praxe není vskutku nic jednoduchého.
Protože to však byli oborem protřelí
"bardi", zkoušky "z dospělosti" jak žertem
nazývali období testů, zkoušek a praktických
ukázek zvládli naprosto hravě, ač dnes s oblibou tvrdí, jak horké chvilky prožívali, jak si
nemohli vzpomenout kde zapnout počítač či
dokonce hledali i své jméno. Pravda je ale
taková, že únorové speciální testy všech 80
účastníků složilo více než úspěšně a tak byli
slavnostním způsobem v aule Vysoké školy
báňské, technické unicerzity v Ostravě vyřazení jako noví absolventi, obdrželi osvědčení
o úspěšném absolvování výuky a udělení odznaku podle odbornosti.
Ptáte se jistě proč o tom píšeme. Protože
jednou z těch vybraných osmdesátí nových
odborníků je také Verka Dedková, která se
nyní právem může pochlubit odznakem
Hasič II.stupně. A protože k vysněné vyšší
kategorii je už jen opravdu malinký krůček,
jak sama říká, už se nemůže dočkat podzimního pokračování studia. No a jistě i proto
jí právem patří čestné místo na stránkách tohoto speciálu.
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Historie vzniku dobrovolné požární

Převzato z brožury, vydané ke 100. výročí
založení sboru v srpnu 1989 autoři: Bohumil
Dostál a Miroslav Gajdorus
Již od nepaměti se lidé snažili svůj boj
proti ohni nějak sjednotit, často totiž docházelo při požárech ke zcela zbytečným ztrátám jak na životech, tak i na majetku.

Prvé pokusy o zavedení jakéhosi protipožárního řádu se datují již z konce 14. století.
Ve své podstatě to však byly dokumenty,
které neměly delšího trvání a velmi často se
stávalo, že o jejich platnosti nebylo v jednotlivých obcích a městech nic známo. Teprve
Marie Terezie vydává v roce 1755 důležitý
dokument „Řád hašení ohňů pro města zemská, městečka a dědiny markrabství Moravského“. Obdobný patent měl platnost i pro
Čechy. Uvedený patent obsahoval nařízení o
tom, jak vyhlašovat poplach při požáru, kdo
je povinen pomáhat a kdo a jak má řídit záchranné práce. Zároveň bylo uvedeno, jak
budou postihnuti ti, kteří neuposlechli těchto
nařízení. Císař Josef II. vydal v roce 1785 požární nařízení, které platilo pro celé Království české a platnost těchto nařízení trvala až
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do roku 1876. V těchto požárních řádech
byly již podrobněji vypsány povinnosti obyvatelstva, řemeslníků a zdůrazněna odpovědnost představenstva obce za zajišťování
požární bezpečnosti. Rozvoj řemeslné výroby,
vznik manufaktur nesl s sebou i zvýšené požární nebezpečí. Přestože v tehdy platných
předpisech byly stanoveny povinnosti, uvědomovali si občané, že mnohdy nestačí
snaha přispět bližnímu ku pomoci, když
schází zkušenosti, dovednost, organizace.
V této době fungovaly ve velkých městech placené požární sbory. V roce 1854 je
v Zákupech založen první dobrovolný sbor
hasičů s německým velením. V roce 1863
se snaží založit český hasičský sbor v Chrudimi a Slaném. Teprve o rok později schvaluje
městská rada ve Velvarech stanovy prvního
hasičského sboru s českým velením. Zakladatelem se stává Karel Krohn. Nadšenců pro
spolkovou činnost postupně přibývá a po
vzoru velvarských hasičů vznikají další dobrovolné české hasičské sbory. Za nejstarší
český sbor v Markrabství moravském je pokládán sbor ve Velkém Meziříčí, který založil
I. Krška v roce 1871. Ve Slezsku je založen
první český sbor v Mikolajicích v roce 1879.
V roce 1883 zakládá český sbor v Kylešovicích Rudolf Gudrich, s jehož jménem je spojen vznik dalších sborů, založení Zemské
hasičské jednoty slezské, jakož i vydávání
Slezského hasičského věstníku.

Z

HISTORIE DOBROVOLNÉHO

HASIČSKÉHO SBORU VE

VELKÉ

POLOMI
Úvodem je nutno zdůraznit, že z doby založení hasičského sboru se zachovalo velmi
málo písemností. Celá obec byla včetně požární zbrojnice zničena v dubnu 1945 a za
své vzaly veškeré písemnosti, výzbroj a výstroj. Jen zcela náhodou se zachovala kniha

zápisů výborových a členských schůzí od
roku 1900 do roku 1938. Podklady pro
zpracování tohoto almanachu byly čerpány z
obecní kroniky, archivů a uvedené knihy zápisů, přitom bylo zjištěno, že se rozcházejí
údaje uvedené v Hasičských rozhledech,
Slezském hasičském věstníku, kronice župy
hrabyňské. Přes rozdílné údaje je však zcela
prokazatelné, že sbor byl založen v roce
1889, nelze však jednoznačně určit, zda byl
v tomto roce úředně schválen, anebo se tak
stalo v roce 1890, případně až 1891.
S myšlenkou založení hasičského sboru
ve Velké Polomi přišel zdejší majitel pivovaru
Jindřich Scholz, který pocházel ze středních
Čech, kde již delší dobu hasičské sbory pracovaly. V lednu 1889 se sešli na ustavující

ochrany v českých zemích

schůzi v místním hostinci Benedikta Krále
zakládající členové: Jindřich Scholz, Josef
Kadula, Josef Demel (tehdy starosta obce),
Josef Držkovic, Josef Cigánek, Jan Vavrečka, Benedikt Král, Kazimír Kadula, Josef
Prda, Jan Hrbáč, Ludvík Tománek, Jan Hrdina a další. Na valné hromadě byl prvním
starostou a náčelníkem zvolen Jindřich

Scholz. Členská základna se rychle rozrůstala. V roce 1898 měl sbor 65 členů.
V době založení sboru vlastnila obec stříkačku na koňský potah, která však ještě neměla sací vedení a voda se do ní musela
nalévat ručně pomoci putní. Rovněž neměla
napojení na hadici. Byla opatřena mosaznou
otáčivou proudnicí, a proto musela být stavěna co nejblíže požáru.
Veškerá práce s obsluhou stříkačky a zejména zásobování vodou vyžadovaly velké
množství ochotných rukou a velkou námahu,
čemuž v mnoha případech neodpovídal dosažený hasební účinek. Proto v roce 1890
byla za 1800 zlatých zakoupena nová, na tu
dobu moderní, stříkačka od firmy Smékal.
Stříkačka byla slavnostně pokřtěna a její

kmotrou se stala paní Hermína Kadulová,
manželka zakládajícího člena Josefa Kaduly,
řezníka.
Po založení župní hasičské jednoty hrabyňské je za náměstka starosty zvolen Jindřich Scholz. Starostou byl zvolen František
Glabazňa z Hrabyně. Další velkopolomský
člen – Josef Prda – zastával funkci revizora
účtu. Údaj z roku 1897 uvádí, že v hrabyňské župě byly sdruženy sbory z Nových Sedlic, Štítiny, Mokrých Lazců, Hrabyně,
Smolkova, Chabičova, Velké Polomi, Malé
Lhoty (později Dolní Lhota), Pusté Polomi,
Budišovic a Dobroslavic. Župní sjezdy, které
se každým rokem konaly v různých obcích,
byly konány s patřičnou okázalostí.
Zpráva o druhém župním sjezdu hasičské
jednoty hrabyňské dne 12. 9. 1897 ve Velké
Polomi uvádí, že o třetí hodině odpolední se
shromáždili účastníci před hostincem pana
Krále a za velení místního náčelníka Josefa
Prdy vzdaly seřazené sbory župním hodnostářům poctu. Na další sjezd, který se
konal v Hrabyni 17. 7. 1898 se dostavilo 30
velkopolomských členů za doprovodu hudby.
Ve zprávě však není uvedeno, zda hudba byla
hasičská. Z jiného pramene – Hasičského
kalendáře – se můžeme dočíst, že v tomto
roce sbor zasahoval u 9 požárů. V prvním období po založení sboru se členové věnovali
převážně výcviku s hasičským nářadím.
Teprve po roce 1898, kdy zahájily činnost
ústřední a krajské hasičské školy, začínají se
sbory věnovat vzdělávací činnosti, zakládání
knihoven a ochotnickému divadlu. Převažuje
však činnost represivní a podle toho vypadá
i složení výboru.
S budováním zničené obce začíná v roce
1945 i nová etapa rozvoje dobrovolné požární ochrany. K 60. výročí svého založení dostává polomský požární sbor novou požární
zbrojnici, od ZPÚ VŽKG obdržel požární stří-

kačku PS 8 s příslušenstvím. Starostou požárního sboru je v této době Valentin Trojek
a velitelem Jan Černý. Sbor obnovuje práci
s mládeží a brzy dosahuje vynikajících výsledků. Za vítězství v krajské soutěži mládeže
v roce 1951 obdržel sbor DS 12 a o rok později typizované požární vozidlo T 805. V
roce 1967 vozidlo RN CAS 16 a v roce
1969 CAS 25, které slouží doposud. Čtyřicet
poválečných let přineslo s sebou několik organizačních změn v dobrovolném hnutí požární ochrany.
Z hasičských sborů se staly Místní jednotky ČSPO a od roku 1970 ZO SPO. Dobrovolní požárníci vzali na sebe nelehký úkol –
mimo hašení požárů a pomoci při živelných
pohromách – preventivní výchovu obyvatelstva a pomoc NV při preventivních požárních
kontrolách. Jako složka Národní fronty pomáhají významnou měrou při plnění volebního programu. Starají se o svěřenou
techniku a materiál, v mládeži vychovávají své
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Od roku 1976 začaly pionýrské oddíly
Mladých požárníků navazovat patronátní
smlouvy. První smlouva byla podepsána s
BSP ZPÚ NHKG, další oddíl má patrony z
jednotky LM OZCÚ, dále s BSP Severomoravských dřevařských závodů – provoz pila
Budišovice, jednotka LM NHKG, BSP traktoristů JZD V. Polom. Nejmladší smlouva má
teprve 5 let a byla podepsána ZO SPO Velká
Polom a ZV ROH Oblastního závodu centralizované údržby ČEZ – OKE o vzájemné
výpomoci a využívání LPT. Ne všechny
smlouvy trvají. Zanikla družba s OstravouPřívozem, s ZPÚ NHKG, s BSP traktoristů
a v posledních letech ochladly vztahy (ne
však vinou Velké Polomi) se Sudicemi.

nástupce. Rozsah této brožury neumožňuje
popsat všechny významné akce, vypsat
jména všech, kteří se o výsledky zasloužili.
Jsou však úseky, které si zaslouží, aby alespoň stručně byly dokumentovány.

B UDOVATELSKÁ

další drobnější akce, při nichž pomoc požárníků není zanedbatelná. Další tisíce hodin
požárníci odpracovali na údržbě techniky, výzbroje a výstroje, údržbě vodních zdrojů.

ČINNOST

Požárníci se ihned po osvobození zapojili
do obnovy obce. Stovky a tisíce brigádnických hodin odpracovali členové na výstavbě
nové zbrojnice, opravě budovy školy, opravě
válkou poškozeného vodojemu. Válečné rány
jsou zaceleny a požárníci jako součást NF se
v plném rozsahu zapojují do socialistického
budování obce. Staví se nová škola, vodojem,
kanalizace, nákupní středisko, kulturní středisko, hudební škola, dům služeb, hřbitov a
V roce 1984 bylo započato s výstavbou
vlastní táborové základny v N. Těchanovicích.
Na ruinách starého břidlicového lomu již v
roce 1985 stála stanová základna pro 60
dětí, zděná kuchyň s jídelnou. O rok později
4 pokoje, sociální a hygienické zařízení. Za
tisíce odpracovaných hodin je odměnou spokojenost dětí. Ve výčtu dalších hodin strávených při výcviku a školení, preventivních
kontrolách obytných budov a drobných provozoven, výchově mládeže a dorostu by bylo
možno pokračovat. Je-li rozsáhlá činnost, je
samozřejmé, že jsou k tomu nutné i finanční
prostředky. A zde se znovu jedná o práci
členů při pořádání kulturních akcí, sběru odpadových surovin, brigádách. Jen těžko se
dá posoudit, do které oblasti činnosti patří
více vzájemná družba a patronátní smlouvy.
Mezi první navázané družby patřila družba
mezi požárníky V. Polomi a požárníky Ostravy-Přívozu, pak se Sudicemi a Chrudimí.
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Samostatnou a velmi rozsáhlou kapitolu v
životě organizace tvoří úsek práce s mládeží
a dorostem. Na úspěch žáků a dorostenců z
50. let navázaly kolektivy pionýrských oddílů
Mladých požárníků. Příkladná práce na tomto
úseku je známa nejen v rámci okresu, kraje,
ale celé požárnické veřejnosti.
V roce 1981 se do Velké Polomi sjeli dopisovatelé a redaktoři časopisu Požární
ochrana, aby pro všechny organizace v celé
republice dali návod, jak pracovat s mládeží.
Naše organizace se může pochlubit i poměrně
rozsáhlou členskou základnou žen. Ženy se
zapojují do činnosti na všech úsecích.
Svou samostatnou historii tvoří soutěž o
putovní pohár rady MNV, kdy v rámci oslav
100. výročí založení se uskuteční již XIII. ročník. Po čtrnácti letech vyjedou mladí požárníci na letní pionýrský tábor.
Děláme-li tečku za stoletou historií, otvíráme století druhé. Poděkování a uznání patří
všem, kteří po celou dobu nesli prapor organizace, těm, kteří již mezi námi nejsou, i současníkům. Těm, kteří vstupují na práh
druhého století, patří přání mnoha sil, aby organizace dále vzkvétala.

Nahlédnutí do historických SDH
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POZVÁNKA

120. VÝROČÍ
S BORU

NA OSLAVY
ZALOŽENÍ

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE

VELKÉ POLOMI

Srdečně Vás zveme na oslavy 120. výročí založení SDH ve Velké Polomi
7. 6. 2009, 10:00 hod. Mše svatá v kostele sv. Václava ve Velké Polomi
13. 6. 2009, 13:00 hod. Oslavy výročí na parkovišti u Základní školy
PROGRAM OSLAV:
13:00 – 15:00 program pro děti (pohádky, balónková show, mažoretky, kouzelník, nafukovací skákací hrad a další atrakce)
15:00 – 17:30 ukázka hasičské a záchranářské techniky – ukázka hasičských
vozidel, slaňování, protichemická jednotka, imitace dopravní
nehody, zásahový tank, ukázka zásahu mladých hasičů
17:30 – 19:00 program pro děti – šermíři, tance, bojové umění a další
Od 19:00
do pozdních ranních hodin letní zábava Hoří má panenko
hraje skupina VIZE
Občerstvení zajištěno

12

SD H Velká Polom, Obec Velká Polom

