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Vážení spoluobčané,
stále něco končí a něco začíná. A tak i my stojíme před koncem našeho volebního období. A jak už bývá zvykem
v takovýto okamžik, je třeba se zastavit a poohlédnout zpátky. V tomto „posledním“ čísle Bumerangu (píšu poslední,
ale předpokládám, že posledním ve skutečnosti nebude, byla by to škoda, většina z Vás si na něj zvykla a další informace
jsou Vámi žádány), se pokusím shrnout většinu aktivit, kterými jsme se zabývali. Je toho hodně, co jsme udělali a hodně toho, co je třeba ještě udělat, abychom se mohli se zdviženou hlavou a hrdostí zařadit mezi moderní a hezké obce.
Za vším je třeba vidět především hodně lidského úsilí a energie, ale i finance, kterých je pořád nedostatek. Přestože jsme
Vás pravidelně informovali o naší činnosti, v dalším textu se Vám pokusím přiblížit komplexně, o jakých částkách jsme
od listopadu 2002 do října 2006 rozhodovali a kam je investovali. Není zde místo na absolutní výčet, určitě jsem i na
mnoho drobných věcí už pozapomněla, přesto jsou následující čísla dostatečně vypovídající.

Vyhodnocení volebního období 2002 – 2006
I. INVESTICE - cca 39 000 000,- Kč
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce Domu chovatelů na pobočku České pošty
Úpravy na I/11 a chodník Osvoboditelů I.+ II. etapa
Rekonstrukce základní školy
Autobusové čekárny
Nákupy nemovitostí – objekt bývalé školky na ul. Osvoboditelů a pozemky (především komunikace a výkupy
pozemků po realizaci staveb)
Informační systém: tabule u motorestu, info tabule u Jednoty
Pořízení techniky: Škoda Fabia, Škoda Pick-up, Traktor VEGA , HYUNDAI sekačky, vysavač listí a další
Rekonstrukce kulturního střediska
Zpevněná plocha za kulturním střediskem
Park pod kostelem, chodník vč. zábradlí, osvětlení
Plynová přípojka k RD p. Hahna

II. OPRAVY A ÚDRŽBA VĚTŠÍHO FINANČNÍHO ROZSAHU - cca 11 000 000 Kč
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava soc. zařízení v kulturním středisku
Zajištění výměny zábradlí nad mostem u KS
Oprava schodiště u KS
Rekonstrukce hlavního vstupu do kulturního střediska
Oprava požární nádrže v areálu skladů
Oprava komunikace – ul. Nad Úvozem
Oprava komunikace – ul. Na Havírně
Oprava hřbitovní zdi
Opravy částí chodníků na Opavské
Opravy objektů v areálu skladů Na Hradské
Opravy střech (objekt policie, základní škola, sklady)
Úpravy prostor pro prodejnu p. Drozdkové po České poště
Výměna oken a dveří v kulturním středisku
Výměna svítidel VO, opravy památníků, opravy kanalizace a mnoho dalších oprav
Práce v lese
Výměna oken bytového domu U Spořitelny č. 100

III. PŘIJATÉ DOTACE – cca 20 000 000 Kč
•
•
•
•
•
•

Investiční: rekonstrukce základní školy
Investiční: Snížení dopravních rizik (úpravy na I/11 a chodník Osvoboditelů)
Neinvestiční dotace na hospodaření v obecních lesích
Neinvestiční dotace na opravu chodníku Opavská
Investiční: rekonstrukce kulturního střediska
Investiční: projektová dokumentace na řešení kanalizace a ČOV
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IV. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, PODPORA SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Téměř pravidelně jsme vydávali obecní zpravodaj Bumerang.
Organizovali jsme spoustu společenských a kulturních akcí, jako jsou letní karnevaly, plesy, slet čarodějnic,
předvánoční posezení seniorů.
Vydali jsme brožuru k 60. výročí osvobození naší obce.
Zajistili jsme zpracování videokazety „Historie návsi obce Velká Polom“.
Zajistili jsme divadelní představení cizích divadelních ochotnických souborů.
Finančně jsme podporovali zájezdy na divadelní představení.
Finančně podporujeme různé spolky a společenské organizace (včelaře, kynology, sportovce, veterány aj.),
taktéž organizace charitativní, přispěli jsme na oběti vlny tsunami, ale i našim sociálně slabým či postiženým
občanům, to vše celkem v částce cca za celé volební období 350 000 Kč.
Na provoz základní školy, některé opravy a vybavení jsme přispěli částkou 4 900 000 Kč.
Výdaje na Sbor dobrovolných hasičů představují částku 488 000,- Kč.

Hodnocení realizovaných akcí z jiného úhlu pohledu:
-

-

-

Nově jsme vybudovali chodníky o ploše cca 1 200 m2 .
K tomu (kromě 14 míst u nákupního střediska) vzniklo v centru obce dalších 25 nových oficiálních parkovacích
stání pro osobní vozidla, z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu (invalidy).
Na Opavské ulici jsme opravili chodníky o celkové ploše 2 127 m2 .
Opravy cest jsme provedli v částce 1 800 000 Kč.
Práce v lese nás stály 4 600 000 Kč.
Instalovali jsme 35 ks nového uličního veřejného osvětlení (přechody na ul. Opavská, před lékárnou,
na ul. Osvoboditelů a kolem kulturního střediska), na mnoha místech jsme vyměnili stará svítidla za nová,
úspornější.
Vybudovali jsme cca 200 m nového ochranného silničního zábradlí.
Osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsme zajistili bezproblémový pohyb v centru obce:
bezbariérový vstup je vybudován do objektu pošty, ke zdravotnickému zařízení v kulturním středisku,
na starý hřbitov, včetně nájezdů na chodníková tělesa u všech nově vybudovaných
nebo rekonstruovaných částí chodníků.
V rámci akce „Kulový blesk“ jsme vyřešili několik zásadních problémů: zajistili jsme moderní a vkusné
pracoviště centrální pošty s velmi výhodnou otevírací dobou pro veřejnost. V kulturním středisku jsme zajistili
jednak slušné prostředí pro kulturní a společenské akce, jednak ideální prostory pro poskytování
zdravotnických služeb.
Pro obchodní činnost p. Drozdkové jsme našli vhodný prostor v přízemní části objektu na ulici Opavské č. 58.
V suterénu kulturního střediska jsme vytvořili zajímavé stylové prostory pro setkávání občanů, společenské
a jiné akce.
Rekonstrukcí nejstarší části základní školy a školní kuchyně jsme odstranili všechny podstatné funkční
a estetické závady a vytvořili příjemné prostředí pro výuku žáků, ale i odpovídající zázemí a pracovní prostředí
pro zaměstnance školy, a zajistili bezproblémové fungování školní jídelny dle platné legislativy.
Nezanedbatelné částky jsou vkládány i do připravovaných projektů pro příští období.
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Financování
Financování všech uvedených aktivit bylo řešeno především z příjmů obce, které jsou tvořeny ze dvou třetin příjmy daňovými a z jedné třetiny příjmy vlastními. Velká část investičních výdajů byla financována z cizích zdrojů – dotacemi,
a to ze státního rozpočtu (MF), Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje. K cizím
zdrojům počítáme i úvěry - úvěr investiční na rekonstrukci pošty byl sjednán ve výši 2 mil Kč s desetiletou splatností
– je hrazen jako část nájemného ze strany České pošty. Nově jsme s Komerční bankou sjednali překlenovací úvěr na vykrytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji, který nám umožňuje dotovat běžný účet dle potřeby – zatím byl částečně
využit na úhradu závazků vůči společnosti SV UNIPS s.r.o. Ostrava, která realizovala rekonstrukci kulturního střediska
i stavby okolo.
Další podstatné informace
Díky našim investičním aktivitám jsme zvýšili hodnotu majetku obce o 37 mil. Kč, což je velmi pozitivní údaj. Vyřešili
jsme většinu starých „zděděných" pohledávek obce, především ze strany nájemců ve skladech Na Hradské. Nedořešenou
záležitostí zůstává pouze firma PREVYLAN. Dotáhli jsme do konce i některé rozpracované a nedokončené akce, jako
byla např. autobusová čekárna u lihovaru nebo vodovod Kašný. Pro naši obec byla úspěšně ukončena soudní pře se společností A.S.A. ve věci neuskutečněné výstavby skládky. Účinně spolupracujeme se Sdružením pro výstavbu I/11 a I/57
v záležitosti přeložky komunikace I/11 (tzv. obchvat). Úzce spolupracujeme se společností TRADE HAMMER, která
připravuje lokalitu Mlýnek. Nadále pokračovala kooperace s obcemi sdruženými v Mikroregionu Matice Slezská.
Vážení občané, věřím, že i Vy máte radost ze všeho, co se nám všem společným úsilím podařilo. Není toho málo. Bylo to
úspěšné a velmi náročné období. Práce to byla pestrá, zajímavá a hlavně smysluplná.

„ Sám není nikdo dost moudrý“.
Plautus
Já zase s oblibou říkám, že člověk sám nic nezmůže.
A proč toto zamyšlení? Protože když se naopak vydaří takový kolektiv spolupracovníků, jako je místostarosta obce
Tomáš Lazecký, pracovníci naší „rychlé roty“ Ota Gallus a Honza Peřina, ale i velmi šikovné a schopné kolegyně
a kolegové na obecním i stavebním úřadě, tak je to radost pracovat. A důvěra mezi členy rady obce i dalšími zastupiteli?
Ta je základním předpokladem pro to, aby se věci ubíraly tím správným směrem bez větších emocí a stresu. Díky patří
všem komisím, které se zapojily aktivně do činnosti pro obec, především bych ráda vyzvedla členy kulturní komise,
tato je vzorovým příkladem, jak lidé ve svém volném čase jsou schopni a ochotni připravit pro veřejnost velmi povedené a zajímavé akce. Doufám, že i příští sestava po volbách bude stejně kvalitní a pracovitá. Děkuji všem, kteří byli
u toho a pomáhali každý dle svých sil a schopností na tom svém poli.
Přeji Vám všem hodně zdraví a těším se, že naše Velká Polom bude i v příštích letech obcí, kde se nám všem bude hezky
a spokojeně žít.
Ludmila Bubeníková
starostka obce
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Obecní úřad Velká Polom informuje občany
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat v pátek 20. 10. 2006 od 14:00 do 22:00

a v sobotu 21. 10. 2006 od 8:00 do 14:00.

Velká Polom má jeden volební okrsek.
Volební místnost bude tentokrát umístěna v nově zrekonstruovaných prostorách
v suterénu Kulturního střediska - vchod z ulice Pod Mostem.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům do schránek nejpozději 3 dny
před zahájením voleb. Bližší informace k volbám jsou průběžně zveřejňovány
na úřední desce našeho úřadu.

Libuše Výtisková
matrikářka

Už jste uhradili poplatek za odpady?
15. září je posledním dnem splatnosti místního poplatku za odvoz odpadu v obci Velká Polom. Tento poplatek je státem
stanovená daň, kterou musí uhradit každý občan s trvalým pobytem na území České republiky, a to na katastru obce,
na kterém má trvalý pobyt. Nezaplacený poplatek se stává daňovým nedoplatkem a podléhá přísnému režimu vymáhání
daně.
V naší obci se každoročně potýkáme s neukázněností občanů při dodržování splatnosti poplatků. Vymáhání poplatků se
pak stává nepříjemnou záležitostí pro obě strany.
Žádáme Vás všechny, dbejte na dodržování termínů, vyhneme se tak různým nedorozuměním a konfliktům,
a především – šetříte tak své peníze, neboť sankce jsou vysoké.

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, ELEKTROODPADU A PAPÍRU:
DATUM SVOZU:

sobota 30. 9. 2006

DOBA SVOZU:

9 hodin – 14 hodin

MÍSTO SVOZU:

autobusové stanoviště na ul. 9. května (veřejné prostranství)

Odpad jsou oprávněni odkládat občané s trvalým pobytem na území obce Velká Polom, svoz se netýká podnikatelských
subjektů !!!
Pavlína Mučková
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Obecní úřad Velká Polom informuje občany
Změny ve vydávání cestovních dokladů
S účinností od 1. 9. 2006 začala Česká republika vydávat cestovní doklady s nosičem dat s biometrickými údaji o jejich
držitelích. Od tohoto data jsou vydávány cestovní doklady s digitálním snímkem obličeje, který bude pořízen speciálním
zařízením a následně uložen do elektronického čipu zabudovaného v cestovním dokladu. Digitálně zpracovaná fotografie je prvním z biometrických prvků, které se v těchto dokladech objevily. Od 1. 5. 2008 bude do cestovního dokladu
přidán další biometrický prvek - digitálně zpracované otisky prstů. Účelem této změny by mělo být především značné
ztížení falšování cestovních dokladů.
Od tohoto data jsou vydávány dva typy cestovních pasů:
- cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji („e-pas“),
- cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.
Občané naší obce mohou požádat o vydání „e-pasu“ pouze na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení cestovních dokladu, ul. Gorkého 2, kde rovněž vyhotovený „e-pas“ osobně převezmou. Při podání žádosti je nutná
osobní přítomnost budoucího držitele cestovního pasu, protože občan již nepředkládá fotografii - je pořízeno digitální
zpracování fotografie, včetně podpisu držitele. Vzhledem k tomu, že již nebude možné zapsat dítě, resp. občana mladšího 15 let, do platného cestovního pasu rodiče, bude „e-pas“ vydáván občanu staršímu 5 let. „E-pas“ se vydává s časovou
platností 10 let u občanů starších 15 let, správní poplatek za jeho vydání je 600,- Kč, u občanů starších 5 let a mladších 15
let s časovou platností 5 let a správní poplatek činí 100,- Kč.
Dítěti mladšímu 5 let bude vydáván cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.
Osobní přítomnost dítěte při podání žádosti o vydání tohoto cestovního pasu není nutná. Předkládají se dvě fotografie,
časová platnost pasu je 1 rok a správní poplatek za jeho vydání činí 50,- Kč. O tento pas mohou rodiče požádat i na matričním úřadě.
O vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji mohou rovněž požádat
občané starší 5 let. Je však nutné upozornit na skutečnost, že doba platnosti tohoto pasu je u občanů starších 15 let pouze
6 měsíců a správní poplatek za jeho vydání činí 1500,- Kč a u dětí od 5 do 15 let se za jeho vydání vybírá správní poplatek
ve výši 1000,- Kč. O tento cestovní pas můžete požádat i na našem matričním úřadě.
„E-pas“ bude vydáván ve lhůtě do 30 dnů, cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji bude vydáván ve lhůtě do 15 dnů.
Cestovní pasy vydané do 31. 8. 2006 jsou i nadále platnými cestovními doklady, jejich platnost končí uplynutím doby
v nich vyznačené, případně ohlášením ztráty nebo odcizení, pozbytím státního občanství nebo úmrtím. Ke skončení
platnosti cestovního pasu dojde i uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní dojde v souvislosti s uzavřením manželství. Pro úplnost uvádím, že k opuštění území k cestě do státu Evropské unie lze jako cestovní
doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenou vyznačenou část občanského průkazu.
Libuše Výtisková
matrikářka

„Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr.“
Hašek
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Další rozšíření nabídky veřejné dopravy

Obec Velká Polom, ač se nachází od krajského města doslova na dohled, byla jednou z mála obcí bezprostředně
sousedících s Ostravou, kam nebyla v minulosti zavedena městská hromadná doprava. Toto se však změnilo v roce
2003, kdy byl Ostravský dopravní integrovaný systém (ODIS) rozšířen o rozsáhlou oblast rozkládající se západně
a jihozápadně od Ostravy, obec Velkou Polom samozřejmě nevyjímaje. Na autobusech se objevila čísla linek připomínající
městskou dopravu, ale nejvýznamnější změnou bylo zavedení jednotného tarifního systému, ve kterém je možno cestovat
na jedinou jízdenku více dopravci a také především přestupovat.
O tom, že integrované dopravní systémy dokáží mnohem lépe udržet cestující ve veřejné dopravě než jednotliví dopravci
samostatně, vypovídají čísla. Za uplynulých 10 let, co ODIS funguje, došlo na linkách dosud do ODIS nezařazených
k poklesu frekvence o cca 10%, zatímco na integrovaných linkách frekvence stoupla o 20 – 40%. V roce 1996 jezdilo
denně mezi Velkou Polomí a Ostravou 25 spojů příměstské dopravy v jednom směru, letos na jaře jich bylo již 35,
tj. o 40% více.
Od 1. července letošního roku byla veřejná doprava opět posílena 5 spoji v každém směru. Mezi Hrabyní, rehabilitačním
centrem, Velkou Polomí a Ostravou začala jezdit nová autobusová linka č. 285. Od většiny ostatních linek se odlišuje
tím, že je její provoz zajišťován, podobně jako na lince č. 271, nízkopodlažním autobusem umožňujícím přepravu až pěti
vozíčkářů. Linka je sice určena především obyvatelům Rehabilitačního centra v Hrabyni, ale díky ní získali i obyvatelé a
návštěvníci Velké Polomi nové a zajímavé spojení se Shopping Parkem Avion v Ostravě a navíc večerní spoje umožňují
návštěvu divadelních představení.

Jízdní řád linky č. 285 je k dispozici na internetových stránkách www.kodis.cz.
Aleš Stejskal
ředitel KODIS

Pozvánka

Oznámení

Vážení přátelé zahrádkáři,

Moštování jablek

Dovolujeme si Vás pozvat na

Kde?

besedu o přípravě ovocných kvasů
pro pěstitelské pálení.

Dům zahrádkářů Velká Polom od 6. září 2006

Beseda se uskuteční v kulturním středisku Velká Polom
3. října od 17:00. Přednášet bude Ing. Pavel Fučík, odborník na přípravu ovocných kvasů a pěstování vína ze znojemské oblasti, beseda bude doplněna videem.
Součástí besedy bude i přednáška k pěstování a ochraně
vinné révy. V průběhu besedy bude podáno v adaptovaných sklepních prostorách budovy menší občerstvení
(burčák a vzorky jihomoravských vín).
Členům ZO ČZS budou předány známky.
Srdečně zvou všechny zájemce o besedu
Zahrádkáři Velká Polom

Kdy?
Každé pondělí a čtvrtek 14:00 - 18:00.
Případně po domluvě na tel. čísle: 553 770 762,
736 662 200.

INFORMACE
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Lihovar a likérka Velká Polom oznamuje občanům
Dne 13. září 2006 zahajuje již 26. sezonu zpracování celého ovoce jablek a hrušek na ovocný destilát.
Na 1 litr 50% destilátu je potřeba asi 9 až 10 kg ovoce. Ovoce nesmí být nahnilé a lze zpracovávat i ovoce padané.
Pro zpracování se hodí pouze ovoce zralé. Cena za 1 litr 50% destilátu je 115 Kč včetně spotřební daně a DPH.
Občané mohou vypálit v jednom roce z vlastního ovoce maximálně 30 litrů, to je 60 litrů 50% destilátu na jednu rodinu.
Kromě celého ovoce je možno v našem provoze si vypálit destilát z vlastních kvasů.
Pěstitelská pálenice, která si za dobu svého trvání získala u pěstitelů velmi dobré jméno, je schopna zpracovat na kvalitní
ovocný destilát kvasy ze všech druhů ovoce. Pokud bude mít pěstitel alespoň 250 litrů kvasu, je možno vypálit kvas
i samostatně. Obsah kotle na zpracování kvasů je 350 litrů. Pěstitel může být přítomen po dobu pálení svého kvasu.
Cena za vypálení z vlastních kvasů je 220 Kč za 1 litr alkoholu, to je za 50% destilát 110 Kč.
Pálení z vlastních kvasů je třeba předem telefonicky objednat na telefonu číslo 553 770 215.
Kromě pěstitelského pálení se v lihovaru zabýváme výrobou likérů a destilátů,které si při návštěvě lihovaru můžete
zakoupit.
Pracovní doba pro příjem celého ovoce a výdaj destilátu : pondělí až pátek 7:00 - 17:00
sobota
8:00 - 11:00
neděle
15:00 - 17:00
Veškeré informace o pěstitelském pálení zodpovíme na telefonním čísle 553 770 215.
p. Lehner

Fotografické okénko
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Založení tělovýchovných jednot ve Velké Polomi
- 95. výročí založení Sokola -

Po vzoru pražského Hlaholu, založeného roku 1861 Bedřichem Smetanou a Janem Nerudou, byly na českém venkově
zakládány zpěvácké spolky na posílení romantického nacionalizmu, do jehož služeb vstoupila i tělovýchovná organizace
Sokol, založená r. 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fugnerem.
Podle zápisu učitele Antonína Sommra do obecní kroniky:
„Do roku 1910 nebylo ve Velké Polomi pokrokového spolku. Dostalo se nám ho teprve založením Sokolské tělovýchovné
jednoty v roce 1911.
Sokol přivedl Tyršovými idejemi kulturu těla v úzké souvislosti s kulturou ducha a se silným přízvukem národním na světovou výši.
Venkovské tělovýchovné jednoty byly zakládány mnohem později. K nejstarším ve Slezsku patří Sokol v Opavě a v Porubě,
jejichž založení spadá do rozhraní mezi 19. a 20. stoletím. myšlenku sokolskou šířili vesničtí učitelé. O velikonocích 1911
za vedení místního učitele Antonína Sommra sešla se pokrokově smýšlející mládež v lese Hájku a definitivně se rozhodla
založit sokol.“
Tato myšlenka i u nás narazila na silný odpor klerikálů, avšak to již nemohlo na věci nic změnit. Snahu učitele Antonína
Sommra podporoval kovářský mistr Jan Kopřiva z čísla 6, rolník a obchodník Robert Mušálek z čísla 57, studenti Karel
Král, jeho bratr Benedikt a Ladislav Vašek, jakož i učitelé okolních škol a řada dalších pokrokových občanů polomských
i z přifařených vesnic.
Poznámky učitele A. Kaduly:
„Učitel Antonín Sommer měl největší zásluhy na založení Sokola, za pomocí učitelů z přifařených obcí, starších studentů
Ludvíka Nováka, Ladislava Vaška, Karla a Benedikta Králových a zvláště členů výboru mladé sokolské jednoty v Háji,
založené o rok dříve, v čele s Dr. Františkem Dohnálkem. Velmi početně navštívená zakládající schůze byla v jizbečce
u starého sálu paní Králové v čísle 15 již dne 11. ledna 1911.“
První valná hromada se konala 21. června 1911 v hostinské místnosti U Králů. Účastnilo se jí 72 osob a zvoleni byli:
Starostou – Jan Kopřiva, místostarostou – Robert Mušálek, náčelníkem – Antonín Sommer, jednatelem – František
Melecký (učitel z Dolní Lhoty), pokladníkem - Rudolf Novák (učitel z Dolní Lhoty) a místní občané: Valentin Trojek,
Josef Martinka, Julius Honajzer a František Honajzer.
Poznámky uč. A. Kaduly:
„Prvními cvičenci byli všichni jmenovaní studenti a učitelé a jejich výkony na hrazdě a na bradlech přilákaly dorostence,
z nichž si připomeňme Rudolfa Hegra, Pepu Hegra, Bohumíra Vaška, Jindřicha Rychlého, bratry Bohumila a Rudolfa
Blažeje, jejich pozdějšího vedoucího Hynka Nováka. Není možno na všechny si vzpomenout a zde je vyjmenovat, když
archiv naší jednoty byl po příchodu hitlerovských hord spálen jedním z tehdejších funkcionářů, což je věčná škoda.
Od této doby vyvíjí Sokol úspěšnou činnost. Cvičí se zpočátku v sále hostince U Králů, později byla na tělocvičnu adaptována bývalá stáj k chovu plemenných býků, místnost po všech stránkách závadná, do které bychom dnes vcházeli s velkým
odporem. A tehdy?! Denně bývala tato „sokolovna“ plná žáků a žaček, dorostenců i dorostenek, mužů i žen. Cvičily v létě
obzvláště mužské složky, každého nedělního odpoledne i na zahradě paní Králové."
Podle zápisu učitele A. Sommra do obecní kroniky:
„Léta 1911 – 14 byla velmi úspěšným obdobím z hlediska tělesné výchovy, ačkoliv zpočátku se cvičilo jen na malém hostinském sále U Králů o výměře asi 10 x 7 metrů. Později, když při cvičení na hrazdě nebo bradlech hrozil strop sálu i podlaha
spadnutím, uchýlili se cvičíčí sokolové, a ovšem tehdy už i sokolky, do bývalého chléva na dvorku hostince, v němž předtím
byli chování obecní plemenní býci. Přesto byla uspořádána třetí veřejná vystoupení na louce Karla Vaška a v lesíku sousedních majitelů v Hájku.“
„Jak snadné bylo v této době uspořádat úspěšné každoroční veřejné cvičení na lesní pasece v Hájku nebo později na vlastním hřišti. Jak snadné bylo sehrát ročně 5 i více divadelních her nebo vybrat dobré vedoucí pro jednotlivé složky, či uspořádat tělovýchovnou akademii s kulturními vložkami!“
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Roku 1911 založil zdejší kaplan Leopold Štěpán ve Velké Polomi Tělocvičnou jednotu Orel. Činnost Orla nelze srovnávat
s činností sokolskou v naší vesnici. Orli neměli mládeže, neboť do jejich jednoty vstoupili z velké části starší lidé. Jejich
několik veřejných vystoupení bylo nižší úrovně, i když je všemožně podporovaly orelské jednoty z celého okolí. Tak jako
Sokol, cvičil i Orel v bývalém chlévě, a to u zdejší fary. Přesto, že po první světové válce zde byla silná Lidová strana,
orelská myšlenka se neujala a jednota živořila, až není známo, kdy vlastně zanikla.
Odchodem nejzdatnějších vedoucích i cvičenců do první světové války byla činnost ochromena, až pak úplně přerušena
do konce války 1918. Nato rozvoj sokolské myšlenky dosáhl v celé naší vlasti nebývalých rozměrů. V létě se cvičilo i na
zahradě paní Králové, později pana Valentina Blažeje, který se na hospodu přiženil. Cvičilo se denně odpoledne, v neděli
od rána až do pozdních odpoledních hodin, neboť pro všechny složky, tj. žáky, žačky, dorostence, dorostenky, muže
i ženy tzv. „tělocvična-bykovňa“ nestačila ani ve všední dny, tím méně v neděli.
Dělnická tělovýchovná jednota ve Velké Polomi byla založena o osm let později, totiž 27. října 1919. Podle zápisu
Antonína Sommra ji založili Jan Honajzer a Leopold Drozdek.
Pro rozpory se členy tehdy ještě Jednotné sociálně-demokratické organizace, kteří v roce 1919 zůstávali členy Sokola, se
konala ustavující valná hromada v soukromém bytě rodičů Leopolda Drozdka. Prvním starostou DTJ byl zvolen Václav
Žídek, prvním náčelníkem Vojtěch Hrdina. Pro úspěšnou tělovýchovnou činnost měla DTJ příznivější podmínky, než
tomu bylo v místní sokolské jednotě: pronajala si sál ve stávajícím hostinci „Na Zastávce“ (nyní U Filipců), který pro
tehdejší dobu plně vyhovoval jak svou velikostí, tak i po hygienické stránce. Na závadu bylo jen to, že se tam pořádaly
taneční zábavy i divadelní představení a spolkové schůze, od roku 1928 pravidelná celovečerní filnová představení kina,
zvaného Bio Republika, což je nutné zaznamenat jako oslabení tělovýchovné DTJ.
Kolem roku 1924 zakoupila sokolská jednota od rolníka Viktorina Nováka jako hřiště jeho bývalý kamenolom
a asi 15 arů přilehlého pole, rok nato ještě dalších 16 arů až po zahradu Konráda Sabaše (dnes Freislera Josefa), jak dodnes
je na terénu vidět. Pozemek byl plánován i na výstavbu sokolovny.
Pro paměť je třeba zachovat jména nejzasloužilejších činovníků z této historie:
První starosta – Jan Kopřiva, jeho náměstek – Robert Mušálek. Dalšími starosty byli: Sommer Antonín, Vašek Bohumír,
Trojek Valentin, Kopřiva František, opět Vašek Bohumír, pak už snad Tvarůžka Alois, Rudolf Válek, Tománek Miroslav
Jednateli byli: Melecký František z Dolní Lhoty, Černý Jožo, Štípal Jaromír, Hrbáč Jindřich, Malík František, Kusýn
Vladimír a další.
Náčelníky byli: Antonín Sommer, Hynek Novák, Bohumír Vašek, Rudolf Heger, Manuš Heger, Gusta Kopřiva, Václav
Lichý, Otmar Paláček, Rudolf Válek, Miroslav Drastich a další.
Náčelnicemi, vedoucími dorostu a žákovských složek byly: Olga Kozelská, roz. Kadulová, Anna Kudelová, roz. Hegrová,
Žofie Vašková, roz. Králová, Adolfina Kadulová, roz. Vašková, Božena Kozelská, roz. Kadulová, Justina Glotová, roz.
Paláčková, Marie Kadulová, roz. Neuwirtová, Anna Salgová, roz. Neuwirtová, Marie Tvarůžková, roz. Holišová a další.
V následujícím létě 1925 bylo hřiště upraveno členstvem do vodorovné polohy a získaným materiálem byl zasypán
a upraven kamenolom sousedící se silnicí. Po oplocení hyzdila hřiště bídná chaloupka, která stála v rohu u silnice na
ploše asi 7 x 8 metrů, patřící Františku Batkovi. Po válce mu nebylo dovoleno domek opravit. Na pozemku sokolském se
jednota pokoušela postavit tělocvičnu s příslušenstvím. Dvakrát se začalo s prodejem „cihel“ na stavbu, nebylo však tak
bohatých jedinců jako byl zakladatel Sokola Jindřich Vágner, který postavil ze svých prostředků první pražskou sokolovnu, ani takových, kteří by se zaručili u peněžního ústavu na půjčku, jako byl v Háji Dr. Dohnálek a další.
„Ani dnes vlastně nemáme sokolovnu, a to už se píše rok 1964 !!!“
Zpráva je neúplná. Nejstarší bývalí Sokoli si na podrobnosti přesně nevzpomínají. Škoda, že výbor Sokola z roku 1938 dal
souhlas, aby byl archiv spálen, aby se předešlo zatýkání sokolských činovníků v době fašistické okupace.
Kadula Aug. v. r.
Ze zápisníků a archivu učitele v. v. a kronikáře A. Kaduly pro účely občasníku Bumerang upravil a zpracoval
Jiří Kadula, sen.
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Kaplička v Hájku má v letošním roce 100 let

Málo kdo ví, kdy, kým a pro jaký účel byla vystavěna. Kolikrát již mnohý občan, hlavně z Velké Polomě, kolem této prošel
nebo projel a dal si vůbec otázku, proč tam stojí, kdy a kým byla postavena? Když se hlouběji zamyslíme a promítneme
si, že okolí je dosti vzdálené od samotné obce, stále tam stojí v osazení již dnes stoletých lip.
Z volného vyprávění v roce 1985 našeho učitele Kaduly Josefa (Pepíka) pro mne byl příběh založení jako legenda,
které se mohlo i nemuselo věřit. Ale v roce 1996 a 1997, kdy jsem při generální opravě venkovních částí našeho kostela
sv. Václava zastupoval v administrativě nemocného pana faráře Josefa Bystřického, jsem nalezl ve farních archiváliích
dokument. Ten odpovídá skutečné podstatě věci, kdy bývalý farář farnosti (z let 1905 - 1906) Karel Klimkovský vystavil
dokument (tzv. „Pamětní list“).

A teď již k vlastní kapličce a její výstavbě.

Legenda – doba minulá

V chalupě Rozsypalových na místní lokalitě (dnes ulice Osvoboditelů č. p. 72) Katerajn, meškali kdysi dávno dva lidé,
kteří chovali ovce, berany a kozy. Ty pásal jejich synek na pastvině blízko lesíka Hájka. (Údajně tam měla stát dřevěná
Boží muka a na nich visel obrázek Panny Marie s Ježíškem.) Byl to již starší hoch a ten při pasení a dlouhé chvílí se
postavil k polnímu obrázku a z rozpustilosti vyškrábal na obrázku Ježíškovi oči. Když synek dorostl, byl odveden k
vojsku, a když se od vojska vrátil domů, oženil se. Manželé měli chlapečka, ale dítko bylo nevidomé. Rodiče chodili s ním
k různým felčarům (tehdejší léčitelé), ale nikdo nepomohl.
Jedné noci se otci zdál sen, že neštěstí je postihlo proto, že táta jako výrostek vyškrábal oči božskému děťátku. A dostal
vnuknutí, že se má omilostnit pokáním a dobrým skutkem. Tajně zašel se slepým synkem k blízké studánce (dodnes
se jí říká „Cyrilka“) a umyl mu oči její vodou. Následovaly pak několikeré návštěvy obou rodičů a omývání i celé tváře.
Chlapeček jednou zvolal: "Tatínku, já Vás vidím!"

Pamětní list (jeho přepis)

Léta Páně 1905, za panování císaře Františka Josefa I., za arcibiskupa Olomouckého Dr. Františka Bauera a za faráře
velkopolomského Karla Klimkovského, věnovala Karolina Urbánková, soukromnice a majitelka domu ve Vídni XIII.,
Einwangasse č. 5, dcera Ignáce Urbánka Stodolného z Velké Polomě obnos 4000 korun (rakouské měny) na vystavění
této kaple. Peníze odevzdala svému synovci, kondukteru v Přerově Josefu Himlovi, aby on spolu se švagrem svým
Janem Rozsypalem z Velké Polomi o provedení stavby se postaral.
Stavbu, která měla rozměry 7,6 metrů délky a 5,25 metrů šířky provedl Josef Urbiš, stavitel z Mokrých Lazců roku
1906. Základní kámen, jakož i dokončenou kapli vysvětil Karel Klimkovský, tehdejší farář a konsistoriální rada ve Velké
Polomi.
Na vnitřní zařízení kaple věnovala zakladatelka později ještě obnos 1000 korun. Jmenovaná též založila při zdejším
farním chrámu Páně mešní nadaci, z jejíhož výnosu mají se sloužit 3 mše svaté a 16 korun rozdělit chudým, těmto mším
svatým přítomným.
V době založení této kaple, čítala obec Velká Polom 132 čísel a 1200 obyvatel národnosti české. Místo stavební
darovala obec. Starostou obce byl Demel Josef ve svém druhém funkčním období (nar. 1857).
O.A.M.D.G. - H.B.M.V.
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Moje poznámky, dodatky:
a) Kaplička je zasvěcena sv. Hedvice (slezské patronce).
b) V současnosti o ni pečuje velkopolomská fara.
c) Stavitel Urbiš – byl ústřední postavou a stavitelem, který organizoval po 1. světové válce v naší vesnici stavební
rozvoj a výstavbu obce (část Mýto, Kotrská). Založil dne 24. 8. 1919 stavební družstvo pod názvem „Všeobecné
prospěšné stavební družstvo bytové Velká Polom“. První schůze se zúčastnilo 61 zájemců o výstavbu rodinných
domků. Všechny se postavily.
d) Jméno dárkyně Karoliny Urbánkové nemá nic společného s naší občankou stejného jména, která žila na č. p. 59
v letech 1893-1972 (dožila se 79 let). V roce 1906 jí bylo 13 let.
Kopřiva František

„Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné,
oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.“
France
Ulice Osvoboditelů rozkvétá do krásy
Po stavebních úpravách – budovy pošty, hřbitovní zdi a nového chodníku s pouličním osvětlením neuniklo pozornému
chodci, že se na ulici Osvoboditelů objevily čtyři krásné alejové stromy. Tyto stromy javoru mléče (Acer plantanoides)
s černě červenými listy – kultivaru Crimson King – zakoupila obec a místní zahrádkáři je vysadili. Jsou mladé a do krásy teprve dorostou. Proto, až se budete procházet po této ulici s někým blízkým nebo známým a zaujmou ho tyto stromy,
nezapomeňte podotknout, to jsou červené javory, které vysadili zahrádkáři v letech 2005 a 2006. Stejně tak nezapomeňte
připomínat bíle kvetoucí magnólii vysazenou u Obecního úřadu, která byla vysazena u příležitosti našeho začlenění
do společenství evropských národů v roce 2004.
Zahrádkáři Velká Polom

Nové javory na ulici Osvoboditelů
Ulice Osvoboditelů po stavebních úpravách
před výsadbou javorů
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SPORT
HAZARD - Country Dance Club

Přípravka dětského souboru - děti ve věku 7-15 let

ny
vé čle
o
n
e
ám
Přijím e mezi nás!
Přijďt

Dovolte, abychom se vám představili.
HAZARD – CDC je taneční soubor, který se zabývá tradičními country tanci, country stepem – cloggingem
a výrazovým moderním tancem.
Působí již desátým rokem. Vystoupení tanečního souboru mohli zhlédnout diváci na country bálech a plesech
pořádaných po celé Severní Moravě, dětských akcích a ﬁremních večírcích.
V roce 2003 se dětský soubor zúčastnil H.I.S. country and clogging festivalu v Šiklově Mlýně, kde získal 3. místo
v kategorii clogging.
V letošním roce získal na MČR v cloggingu ve Velké Polomi 3. místo v jednotlivcích, 2. místo a 3. místo v duetech
a 3. místo ve skupinách v cloggingu.
Nabízíme vám možnost využití volného času tancem. Děti v rámci taneční průpravy se naučí jednoduché tradiční
country tance a seznámí se s country stepem – cloggingem.

Úvodní schůzka zájemců v pátek 6. 10. 2006 v 17:00 ve staré školce ve Velké Polomi, ul. Osvoboditelů.
Kontakt:

HAZARD - CDC
Ing. Eva Faruzelová
vedoucí taneční skupiny
tel: 553 770 228 (7:00 - 15:00)
Připravujeme na zimní sezónu 2006/2007 country taneční večery pro dospělé.
Sledujte naše webové stránky www.hazard.wz.cz.

Eva Faruzelová
vedoucí taneční skupiny Hazard - CDC

Velkopolomský pohár
19. srpna 2006 se na zdejším kolbišti konal již tradiční Velkopolomský pohár. Ideální počasí, velké množství diváků
i dobré sportovní výkony byly odměnou především pro nás pořadatele.
O naše parkurové závody byl velký zájem a v šesti soutěžích tak proběhlo 218 startů.
Skvělá atmosféra, kterou jako vždy vytvářelo domácí publikum, podpořila všechny závodníky a napomáhala ke skvělým
výkonům i domácím jezdcům. Ve skoku st. Z (100 cm) předvedla skvělý výkon Alice Hornová na koni Logan a získala
tak krásné 2. místo. Naši junioři Jakub Ludvík s Cony, Michaela Bendová s koněm Westyna a Michal Musiol s Loganem
se postarali o skvělou podívanou i při parkurech st. ZL (110 cm) a vybojovali si první, druhé a třetí místo.
V soutěži L (120 cm) bylo na startu osmačtyřicet dvojic, které předvedly třináct bezchybných výkonů. V rozeskakování
jen tři. Zvítězil domácí Jakub Ludvík se Suzi před druhým Janem Zwingerem s Tudorem z Opavy-Kateřinek. Oba byli
účastníky letošního Mistrovství ČR juniorů v Karlových Varech a svým výkonem prokázali oprávněnost nominace, když porazili takovýto počet starších soupeřů. Třetí skončil Hynek Šindler s Arankou 7 z Agrostylu Otice.
V hlavní soutěži – Velkopolomského poháru stupně S (130 cm) – se představilo sedmadvacet startujících. Zvítězil Vít Holý s Gladiolou z Hřebčína
Amona Bolatice, druhou příčku si zajistil Rudolf Doležal na Nueva La Zarra
z Hřebčína Suchá a třetí Olga Stojčevová na koni Dab z Baníku Ostrava.
Emil Ludvík
za Jezdecký klub Velká Polom

SPORT
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Sportovní dění v obci

Tradiční náplní sportovní rubriky je fotbal a Vesnická olympiáda a taky něco navíc.
V posledním čísle Bumerangu jsem psal o postupové smůle polomských fotbalistů. Situace se letos změnila a díky shodě
okolností muži poprvé postoupili z městského přeboru do krajské soutěže I. B třídy. Teď je na nich, aby výkony na hřišti
potvrdili, že si postup zaslouží a soutěž udrželi i pro další sezónu. K tomu jim jistě hodně pomůže i hojnější divácká
podpora na domácím hřišti. Dále najdete rozpisy zápasů polomských fotbalistů – aktuální výsledky a nejbližší utkání
najdete na obecní televizi nebo na internetu http://www.efotbal.cz/index.php?page=region&param=mskfs nebo starší web
www.ofisport.cz.

Fotbalová sezóna 2006-07
Sezónu jsme zahájili přípravnými turnaji žáků a dorostenců na domácím hřišti. Žáci si změřili síly s Hájem ve Slezku
(0:4), Dolní Lhotou (0:4) a Těškovicemi (2:0) a v konečném pořadí obsadili 3. místo. Dorostenci svůj turnaj vyhráli, když
porazili Pustkovec 4:1 a v penaltovém souboji pak Hošťálkovice po remíze 1:1 v řádné hrací době.
Muži v přípravě vyhráli turnaj v Budišovicích a sehráli několik přípravných zápasů. V současné době jsou již mistrovské
soutěže v plném proudu a na naše fotbalové zápasy Vás srdečně zveme.
Kamil Drozdek
za výbor TJ Velká Polom
Fotbal žáci
3. 9.

10:00

Markvartovice - Velká Polom

6. 9.

16:30

Velká Polom - Vítkovice B

9. 9.

14:30

Velká Polom - Slezská Ostrava

16. 9.

11:15

Hrabová B - Velká Polom

23. 9,

14:00

Velká Polom - DPMO

28. 9.

14:00

Velká Polom - Muglinov

30. 9.

13:30

Velká Polom - Lok. Ostrava

7. 10.

10:00

Hrušov - Velká Polom

14. 10.

13:00

Velká Polom - B. Ostrava C

21. 10.

10:00

Koblov - Velká Polom

Fotbal muži

Fotbal dorost

19. 8.

16:30

Hlubina - Velká Polom

2. 9.

14:00

Sl. Ostrava - Velká Polom

26. 8.

16:30

Velká Polom - Šilheřovice

7. 9.

16:30

VD Start - Velká Polom

2. 9.

16:30

Fryčovice - Velká Polom

9. 9.

10:00

Velká Polom - Radvanice

5. 9.

16:30

Velká Polom - Hlubina

14. 9.

16:30

Velká Polom - Markvartovice

9. 9.

16:30

Velká Polom - Klimkovice

16. 9.

10:00

Velká Polom - Michálkovice

17. 9.

16:00

Darkovice - Velká Polom

23. 9.

9:00

St. Bělá B - Velká Polom

23. 9.

16:00

Velká Polom - Třebovice

28. 9.

10:00

Velká Polom - Šenov

30. 9.

15:30

Velká Polom - Polanka

30. 9.

10:00

Velká Polom - Lok. Ostrava

8. 10.

15:30

Darkovičky - Velká Polom

7. 10.

13:30

Fenix - Velká Polom

14. 10.

15:00

Velká Polom - Heřmanice

14. 10.

10:00

Velká Polom - Kunčičky

21. 10.

14:30

Hrušov - Velká Polom

21. 10.

12:15

Hrušov - Velká Polom

28. 10.

13:30

Velká Polom - Radvanice

4. 11.

11:00

Hrabůvka - Velká Polom

4. 11.

13:30

Ludgeřovice - Velká Polom

-

-

-

11. 11.

13:30

Velká Polom - Dolní Lhota

-

-

-
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Vesnická olympiáda

Po prázdninách se opět rozběhla Vesnická olympiáda, a to soutěží v lukostřelbě, kterou jsme uspořádali ve střelnici
v Sýkorníku. Naši obec reprezentovali vítězové předchozí obecní kvalifikace: Tomáš Lazecký (2. místo), Josef Marek
ml. (4.), Mirek Tvarůžka (6.) a Pavel Hořák (8.). Celkově jsme vyhráli soutěž družstev a v celkovém pořadí jsme se taky
posunuli na 1. místo před Vřesinu a Dobroslavice.
Letos se ještě v rámci olympiády uskuteční 7. října jako součást Plesenské stezsky cyklistický kros závod (cca 22 km),
14. října střelba ze vzduchovky v tělocvičně v Horní Lhotě a 18. listopadu sálová kopaná v hale v Dolní Lhotě.

Pro všechny pohybuchtivé jsou určeny pravidelné hodiny v tělocvičně ZŠ, jejich rozvrh najdete i na obecním internetu
(www.velkapolom.cz) a televizi.

Kamil Drozdek
za výbor TJ Velká Polom
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