Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od
1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava – město.
K 1. lednu 2018 je počet obyvatel 2076.
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Svou rozlohou 1165 ha patří mezi obce středně velké. Leží na
spojnici měst Ostrava - Opava, kterou představuje státní silnice I/11.
Denně projelo naší obcí cca 15 000 vozidel včetně několika stovek
kamionů. To je již minulostí. Dne 13. října 2015 byl zprovozněn
obchvat obce, který odvedl 90 % vozidel mimo obec.
K nejfrekventovanějším lokalitám v obci nyní patří krajská silnice,
která slouží jako přivaděč na novou I/11. Na tuto zásadní dopravní
změnu jsme se připravili a podél celé ulice Osvoboditelů vybudovali s
finanční pomocí SFDI chodníkové těleso s několika přechody pro
chodce a úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu včetně
stylového uličního osvětlení v historické části obce. Následně jsme
vybudovali chodník i podél krajské silnice na Dolní Lhotu a v r. 2014 i
nový chodník na ul. Na Rohuli, která slouží jako spojka těchto dvou
zmíněných komunikací.
Obec Velká Polom plnila vždy v našem regionu významnou roli,
tomu odpovídá i dobrá vybavenost. V naší základní škole získávají
v 1. až 9. ročníku základní vzdělání i děti z několika okolních obcí. V
roce 2005 se nám podařilo zajistit rekonstrukci nejstarší části školy z
r. 1961, a to díky státní dotaci. Kromě základních stavebních úprav
(výměna oken, dveří, rekonstrukce všech rozvodů apod.) byla
rekonstruována i školní kuchyně a venkovní prostor kolem školy.
V roce 2010 jsme získali dotaci z ROP Moravskoslezsko na
rekonstrukci další, mladší části školy. Budova získala nový vzhled s
nástavbou, ve III. nadzemním podlaží jsou k dispozici prostory pro
zájmové kroužky, školní družinu a prostorný společenský sál. Třídy
jsou vybaveny novým nábytkem a nejnovější výukovou technikou –
interaktivními tabulemi. V obou etapách rekonstrukce jsme dbali na
estetizaci všech prostor, barevné vzorce na chodbách zkrášlují
prostory a zpříjemňují pobyt ve škole nejen dětem, ale i pedagogickým
a ostatním pracovníkům.
Jedním z největších problémů, které nás trápily, byla kapacitně i
technicky nevyhovující mateřská školka. V roce 2010 jsme pomocí
peněz z ROP začali stavět novou mateřskou školku, která se stala

součástí školského areálu. Její jméno „U Rákosníčka“ napovídá, že
leží těsně u rybníčku. Byla dokončena v dubnu 2011 s kapacitou 72
dětí. Každé ze tří oddělení je v jiném barevném tónu, a to nejen třídy,
ale i šatnové skříňky a sociální zařízení, což napomáhá nejmladším
dětem velmi dobře se orientovat. Z prostředků EU bylo pořízeno i
vnitřní vybavení. Poprvé v historii obce tak školka má svůj vlastní
objekt. Na školní zahradu za novou školkou jsme umístili pískoviště
a doplnili další prvky dětského venkovního nábytku.
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Brzy jsme však zjistili, že požadavky převyšují i kapacitu nové
školky. Během prázdninových měsíců v r. 2011 jsme opravili původní
školku na Opavské ul. a v září mohly děti do tohoto „nového“
zařízení, které jsme nazvali „Pastelka“, nastoupit. Objekt je zateplen,
fasáda hezky výtvarně vyřešena, v třídách jsou uplatněny pastelové
barevné odstíny.
Školní areál získal další bonus – základní škola v rámci stejné
výzvy získala v r. 2010 dotaci z ROP na vybudování víceúčelového
hřiště na školní zahradě. To jsme následně, v r. 2016, zastřešili.
Vznikla tak unikátní gala s možností téměř celoročního využití ze
strany jak žáků ZŠ, tak i sportovní veřejnosti. V r. 2015 proběhla
taktéž rekonstrukce tělocvičny u ZŠ – zateplení objektu a výměna ÚT
byla spolufinancována z OPŽP a zbytek stavebních úprav jsme
uhradili z dotace ROP Moravskoslezsko, kde jsme uplatnili žádost o
dotaci v rámci tzv. dočerpávací výzvy.
Rekonstrukce rybníčku u mateřské školky byla jednou z aktivit,
které jsme realizovali v r. 2013. Došlo k odbahnění rybníka, břehy
jsou místy zatravněny, místy pokryty velikými kameny. Krásná
kamenná zídka, kamenné schodiště, kameny obložený ostrůvek,
dětské brouzdaliště, posezení pro rybáře – to je výsledný stav. Moc
hezké místo, říkají všichni.
Na obecním úřadu poskytujeme kromě základních i další
služby – je zde matrika a stavební úřad se správním územím celkem
šesti obcí (Velká Polom, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hrabyně, Čavisov
a Budišovice). Už samozřejmostí je služba Czech Point.
Objekt obecního úřadu jsme opravili v r. 2009. Byl vybudován v 1.
polovině minulého století a jeho stavebně technický stav byl velmi
špatný. Postupně byly prováděny úpravy interiéru. Ale až teprve
výměnou oken a zateplením fasády získal objekt zcela novou tvář a
dosáhli jsme i důstojného pracovního zázemí pro naše zaměstnance.

Na ul. Opavská se také nachází honosný objekt kulturního
střediska, 140 let stará budova, kterou jsme kompletně
zrekonstruovali v r. 2006. V něm je umístěna lékárna, zdravotní
středisko, prostorný společenský sál a několik kluboven. Suterén
poskytuje příjemné posezení ve stylovém prostředí, kde je možno
konat oslavy, výstavy a jiné činnosti. Upravili jsme zajímavým
způsobem i nejbližší okolí – park pod hřbitovní zdí je ve spodní i horní
části lemován kamennou zdí. Kolem pak vede schodišťový chodník
téměř až ke kostelu, doplněný o stylové veřejné osvětlení.
Ke zrekonstruovaným budovám ( v r. 2004) patří také objekt na
ulici Osvoboditelů, který jsme pronajali České poště. V r. 2012 obec
opravila a předala hasičům do užívání Dům hasičů – objekt nedaleko
obecního úřadu u silnice.
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V obecní budově na Opavské ul. sídlí služebna Policie ČR. V r.
2015 jsme ji kompletně zrekonstruovali. Nová elektroinstalace,
podlahy, ústřední vytápění, ale i nová sedlová střecha, zateplená nová
barevná fasáda, to vše jsme dořešili ke spokojenosti uživatelů objektu.
K historicky nejcennějším objektům v obci patří renesanční
farní kostel sv. Václava v centrální části obce a objekt fary (nemovité
kulturní památky). V kostele byla vyměněna elektroinstalace,
opraveny jsou varhany a nově byly provedeny nátěry oken, kopule
věže i fasády. Také budova fary zcela změnila svůj výraz. Její celková
rekonstrukce probíhala postupně na etapy po dobu tří let. V r. 2011
byla dokončena – výměna střešní krytiny a nová fasáda byly tou
správnou třešničkou na dortu. Dnes se již pyšníme pohledem na
nádherný objekt, který vypadá jako malý zámeček. Financování
těchto náročných akcí nebylo jednoduché, peníze sháněl vlastník
objektu (Římskokatolická farnost Velká Polom), přispěli občané,
podnikatelé, Obec Velká Polom, Biskupství ostravsko-opavské, které
pomohlo také ve spolupráci s vedením obce zajistit dotace z několika
zdrojů.
Ve stínu těchto památek odpočívají na „starém hřbitově“ mnohé
generace našich předků. Hřbitov je obehnán kamennou hřbitovní zdí.
Vlastníme i tzv. „nový hřbitov“ v okrajové severovýchodní části obce –
ten jsme v r. 2017 celý zrekonstruovali. Kromě bezbariérového
vstupu jsme celou plochu doplnili o scházející chodníčky, lavičky,

kašničky s vodou a stylové nízké osvětlení. Před hřbitovem jsme
nechali vysázet novou zeleň.
Nemovitými kulturními památkami na katastru naší obce jsou
také zřícenina vodní tvrze a bývalá sýpka. Obě jsou majetkem
soukromé společnosti. Technický stav obou památek byl ještě
nedávno v žalostném stavu. Bývalá sýpka již prošla celkovou
rekonstrukcí, zřícenina tvrze na záchranu teprve čeká. Součástí
sýpky byla obytná část, která pro svůj chatrný stav musela být
stržena. V rámci rekonstrukce byla vybudována nově. Práce na
zřícenině tvrze a jejího nejbližšího okolí včetně vyčistění nádvoří,
studny a sklepení přispěly alespoň ke zlepšení celkového dojmu.
Mrzí nás, že se práce zastavily. Podle příslibu majitele měla být již
před několika léty sýpka zprovozněna a sloužit jako minipivovar.
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Obec Velká Polom mění velmi výrazně svou tvář. Počet obyvatel
se stále zvyšuje. Součástí záměru vlastníka, developerské společnosti,
je i vytvoření nového centra obce v lokalitě Mlýnek. Majitelem všech
nemovitostí, na kterých vzniká nová lokalita pro bydlení, je soukromá
společnost z Ostravy. Je však zřejmé, že krize se podepsala i v této
oblasti a celkový záměr se nedaří naplňovat v časovém horizontu,
který nám investor předestřel před několika lety.
Protože nově vznikající část obce navazuje na sportovní areál,
který představuje několik hřišť ( fotbalové, volejbalové vč. tenisových
kurtů a prostoru, ve kterém pořádá místní jezdecký klub parkurové
závody), připravili jsme projekt „Revitalizace víceúčelového zařízení“.
V 1. etapě, v r. 2010, jsme z dotace ROP Moravskoslezsko postavili
novou tribunu u fotbalového hřiště se sociálním zázemím pro
sportovce. Ve 2. etapě jsme v r. 2015 zrekonstruovali sokolovnu a její
nejbližší okolí. V objektu sokolovny je velký společenský sál, který
slouží především pro společenské a kulturní aktivity – plesy, country
bály, diskotéky, divadelní představení apod. Taktéž rekonstrukce
sokolovny byla spolufinancována z ROP, z poslední výzvy plánovacího
období 2007-2013.
Objekt sokolovny má novou střechu, vyměněna okna, nové
sociální zázemí, kuchyň a restaurační zařízení, nové podlahy, topení,
zateplenou fasádu. Rozšířením objektu o dvě přístavby jsme získali
prostory pro kuchyň se zázemím, vybavenou moderními
technologiemi. V druhé části přístavby je podium a zázemí pro
účinkující, v suterénu pak bar a skladové prostory. Objekt je

zpřístupněn pro imobilní občany a vybaven plošinou pro vozíčkáře.
Nově bylo pořízeno i vybavení sálu a restaurace.
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Také centrum obce Velká Polom doznalo výrazné změny. Obec
koupila dva staré domy, jejichž stav byl žalostný, a zajistila jejich
demolici. Bývalý Dům zahrádkářů je přestavěn na bezbariérovou
veřejnou knihovnu. Na místě rodinného domu a hospodářských
stavení jsme v r. 2017 vystavěli novou náves, kterou tvoří plocha ze
dvou barevných odstínů žuly, zdobí ji kamenné zídky, studna se třemi
pumpami a žulové schodiště s lavičkami, které jsou spolu se stromy a
zídkou podsvíceny a v noci vytvářejí mimořádnou atmosféru. Stavba
zvítězila téhož roku v soutěži časopisu Moderní obec jednak
v kategorii „Utváření veřejného prostoru“, ale stala se i absolutním
vítězem celé soutěže ve všech vyhlášených kategoriích. Od r. 2017 se
začíná psát nová historie Velké Polomi jako obce s typickou návsí,
tedy místem pro setkávání lidí všech generací.
Pamatujeme i na své sousedy - obnovili jsme historické spojení
s Krásným Polem. Na dřívější polní cestě, po které chodili
Krásnopolští k nám do kostela nebo na návštěvu známých, jsme
vybudovali cyklistickou stezku s informační tabulí, posezením
z plaveného kamene a světovým směrníkem na horizontu. Slouží jak
cyklistům, tak i pěším v letních měsících k procházkám. Za potokem,
již na katastru městského obvodu Ostrav Krásné Pole, pak pokračuje
kolem tzv. Mariánského posezení a klikatí se až do centra sousední
obce. Propojili jsme tak síť cyklotras a stezek na Ostravsku s naším
regionem.
K této kapitole patří i zmínka o dlouhodobé spolupráci obcí
v Mikroregionu Matice Slezská, kdy si představitelé 13 obcí vzájemně
předávají zkušenosti a společně řeší některé problémy ve veřejné
správě. Našli jsme také přátelé za hranicemi. V rámci česko –
slovenského partnerství už od roku 2011 spolupracujeme se
slovenskou obcí Dlhá nad Oravou. Máme za sebou společný projekt,
ale i každoroční setkávání jak na poli sportovním, tak i kulturním,
která jsou obohacením našeho života.
Dbáme i na bezbariérovost, kterou zohledňujeme při opravách,
rekonstrukcích a stavbách nových. Máme v obci několik občanů,
odkázaných na invalidní vozík, a spoustu starších či jinak

hendikepovaných lidí. S tímto vědomím jsme řešili všechny chodníky
(jsou doplněny i slepeckou dlažbou), vstupy na hřbitov, nájezdové
rampy na poštu, k ordinacím lékařů, příjezd k nákupnímu středisku
atd. atd. Snažíme se tak našim hendikepovaným občanům život
v naší obci ulehčit a zpříjemnit. I proto a ve snaze o zvýšení
bezpečnosti také ostatních občanů jsme realizovali i stavbu semaforu
na silnici I/11 u základní školy.
Také vybavenost zdravotnickým zařízením je u nás velmi dobrá.
Ordinace zde mají dva obvodní lékaři, gynekolog, zubní a dětský
lékař, taktéž je k dispozici lékárna, většina z nich v bezbariérových
objektech.
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Ve Velké Polomi je činných řada spolků a různých sdružení:
ochránci přírody, hasiči, Tělovýchovná jednota, Jezdecký klub,
myslivci, chovatelé, včelaři, Senior klub, hudební kapely, amatérský
divadelní soubor, veteráni, pořádající srazy historických vozidel a
další.
Na katastru obce má sídlo spousta podnikatelských subjektů, k
nejznámějším patří Lihovar a likérka s.r.o. a ZKDesign, a.s. Služby
různého druhu nabízejí živnostníci, o pole se starají soukromí
zemědělci. V centrální části je velké nákupní středisko, bistro,
prodejna květin, máme zde dvě kadeřnictví, obchod s krmivem pro
zvířata. Do každé vesnice patří hospody, nejinak je to u nás. Přijďte
se podívat, máme se čím pochlubit.
Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce

