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Změny v daních od 1. ledna 2006
Od 1. 1. 2006 Obec Velká Polom přechází do působnosti Finančního úřadu Ostrava III., který se nachází v Porubě na
ulici Opavské pod bývalým hornickým učilištěm.
Adresa:
Finanční úřad Ostrava III
Opavská 6177
708 00 Ostrava Poruba
Tel.: 596 905 111, fax: 596 924 189

!!! NEP

ŘEHLÉ

DNĚTE

!!!

CO TO PRO NÁS BUDE ZNAMENAT?
I. OSOBY, KTERÉ NEJSOU REGISTROVÁNY NA FÚ V OPAVĚ
(NEMAJÍ VYSTAVENO OSVĚDČENÍ O REGISTRACI):
Podáváte pouze daňová přiznání k dani:
1. z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků nebo ostatních příjmů (typu B nebo typu A) – Osoby, které
nepodepisují u svého zaměstnavatele Prohlášení za rok 2005 a zpracovávají si přiznání k dani z příjmu samy, protože
mají např. ještě jiný příjem než mzdu (např. prodej nemovitosti, příjem z pronájmu apod.), podají přiznání k dani na FÚ
Ostrava III.
NOVĚ PLATNÁ ČÍSLA BANKOVNÍCH ÚČTŮ
Číslo účtu

Název účtu

713-47625761/0710

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

721-47625761/0710

daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

2. k dani z nemovitostí – Osoby, u kterých v roce 2005 nastala změna ve vlastnictví nemovitostí, podají do 31. 1. 2006
dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí nebo celkové přiznání k dani z nemovitostí, a to u finančního úřadu, který
spravuje katastrální území, ve kterém změna vlastnictví nastala (např. k. ú. Velká Polom, Dolní Lhota, Horní Lhota,
Čavisov – FÚ Ostrava III., k. ú. Hrabyně, Pustá Polom – FÚ Opava). Aby se předešlo případným zmatečným situacím,
žádáme občany, aby vyčkali na složenky pro daň z nemovitostí, které obecní úřad obdrží v dubnu 2006. Nepoužívejte
složenky, které máte uschovány doma, jsou od 1. 1. 2006 NEPLATNÉ!
NOVĚ PLATNÁ ČÍSLA BANKOVNÍCH ÚČTŮ
Číslo účtu

Název účtu

7755-47625761/0710

daně z nemovitostí

3. k dani z převodu nemovitostí – Osoby, které prodaly majetek, obdržely dar nebo majetek zdědily a nejsou od daně
osvobozeny, a lhůta pro podání přiznání k dani (tři měsíce od doručení rozhodnutí o provedení vkladu do katastru nemovitostí) končí v měsíci lednu 2006 a měsících následujících, podají příslušné přiznání k dani na FÚ Ostrava III.
NOVĚ PLATNÁ ČÍSLA BANKOVNÍCH ÚČTŮ
Číslo účtu

Název účtu

7763-47625761/0710

daně z převodu nemovitostí

To znamená, že od 1. 1. 2006 je Vaším nově místně příslušným finančním úřadem Finanční úřad Ostrava III a veškerá
svá daňová podání a platby daní budete směřovat na jeho výše uvedenou adresu a na uvedená čísla bankovních účtů.
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OBECNÍ STRÁNKA
II. OSOBY, KTERÉ JSOU REGISTROVÁNY NA FINANČNÍM ÚŘADĚ V OPAVĚ
(MAJÍ VYSTAVENO OSVĚDČENÍ O REGISTRACI),
tj. všechny fyzické podnikající a právnické podnikající osoby:

Ti z Vás, kteří jste registrováni na finančním úřadě a bylo Vám vystaveno osvědčení o registraci, obdržíte z finančního
úřadu rozhodnutí o omezení jeho platnosti a bude Vám stanoveno tzv. datum přeregistrace.
TEPRVE AŽ PO TOMTO DATU u Vás dojde ke změně místní příslušnosti a veškeré úkony související s Vaší podnikatelskou činností týkající se daní jako jsou např. podávání daňových přiznání, různých žádostí souvisejících s daňovou
problematikou případně placení daní, budete směřovat na nově místně příslušného správce daně a tím bude výše uvedený
Finanční úřad Ostrava III. Tato rozhodnutí o omezení platnosti registrace Vám chtějí pracovníci finančního úřadu předávat
osobně na Obecním úřadě ve Velké Polomi v předem dohodnutých termínech, které se dozvíte z vysílání obecního rozhlasu
a obecní televize nebo z informací uveřejněných na úřední desce. Předběžně by se mělo jednat o období konce ledna
případně v průběhu měsíce února.
Pro informaci sdělujeme čísla bankovních účtů, která pro Vás budou platit PO PŘEREGISTROVÁNÍ:
NOVĚ PLATNÁ ČÍSLA BANKOVNÍCH ÚČTŮ
Číslo účtu

Název účtu

705-47625761/0710

daně z přidané hodnoty

713-47625761/0710

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

721-47625761/0710

daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

748-47625761/0710

daně silniční

770-47625761/0710

daně z příjmů právnických osob

7755-47625761/0710

daně z nemovitostí

7763-47625761/0710

daně z převodu nemovitostí

Vážení občané,
o všech připravovaných změnách a získaných informacích z FÚ Vás budeme průběžně informovat, ať již prostřednictvím
místního rozhlasu nebo obecní televize. Informace budou zveřejněny i na internetových stránkách obce. Žádáme Vás,
abyste ve vlastním zájmu četli letáky, které bude rozesílat Obecní úřad ve Velké Polomi nebo Finanční úřad v Opavě.
V případě nejasností kontaktujte Obecní úřad ve Velké Polomi, Ing. Pavlínu Mučkovou, tel. 553 770 228, klapka 18,
nebo přímo FÚ v Opavě, tel. číslo ústředny: 553 681 111, daň z nemovitostí tel. 553 681 363 až 370, 379 a 460.
Pavlína Mučková

„Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.“
Schmidt

!!! ČTĚTE DO BUMERANGU PŘILOŽENÉ LETÁKY, JE TO DŮLEŽITÉ !!!

INFORMACE
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Obecní úřad Velká Polom informuje občany
Svoz popelových nádob v průběhu vánočních svátků, který má dle harmonogramu proběhnout v pondělí 26. 12. 2005,
je přesunut na úterý 27. 12. 2005.
Zastupitelstvo obce Velká Polom na svém zasedání dne 12. 12. 2005 schválilo výši poplatku za systém odpadů v obci na
rok 2006 ve výši 460,- Kč na osobu a rok. Výše poplatku na rok 2006 zůstává tedy nezměněna. Žádáme občany, aby v roce
2006 uhradili poplatek v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou nejpozději:
1) první polovinu do 15. března 2006,
2) druhou polovinu do 15. září 2006.
Pavlína Mučková

Malebná zákoutí z Velké Polomi,
kde královna Zima rozprostřela
svůj sněhobílý háv
Pohled na dětské hřiště,
sýpku u vodní tvrze, fotbalové hřiště,
autobusové stanoviště
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HISTORIE
Historická výročí připadající na rok 2005
Vybrané události ze záznamu soukromého archivu Františka Kopřivy u letopočtů končících 0 a 5.

1925: Uplynulo 80 let od zahájení elektrifikace obce. Po několikaletém odkládání došlo na podzim k zahájení elektrifikace.
Rozpočet činil 250 000 Kč. Hlavní práce pokračovaly na jaře 1926 a žárovky se rozsvítily v celé vesnici poprvé 8. března
1926. Obec byla osvětlena 25 lampami na obecních komunikacích a celkový náklad činil 272 000 Kč.
Staví se malodráha Svinov-Kyjovice-Budišovice. Se stavbou se započalo v tomto roce. Velká Polom projevila zájem
a snahu o vedení tratě do vesnice kolem mlýna pana Kotaly v Krásném Poli. Toto se neuskutečnilo pro odpor vesnic:
Dolní Lhota, Čavisov, Horní Lhota, Kyjovice a Budišovice. Zamítnuto také ředitelstvím Státní dráhy Olomouc.
Důvodem také byla těžba dřeva kolem zmíněných vesnic s blízkým odvozem do stolařského podniku Blažej v Porubě.
Tímto rokem se datuje počátek kopané ve vesnici. Uplynulo 80 let, kdy jejími průkopníky byli synové místního pivovarníka
Jindřicha Scholze Jindřich a Zdeněk, tehdy 17 – 18 letí studenti opavského gymnázia. Tam tuto novou hru "okoukali"
a hlavně měli „kožený míč“. Kopaná započala na pozemku za Demlovým gruntem (v zatáčce za obcí k lihovaru – dnes
zde bydlí p. Sobek) - předtím se tam konaly dobytčí trhy. Hřiště, později upravované, sloužilo do roku 1942. Pro malé
rozměry hřiště hrála mužstva na sedm až devět hráčů. Na tomto hřišti vznikla kopaná pod názvem S. K. Velká Polom,
sportovní klub. O tuto hru byl u mládeže velký zájem. Kopaná prožívala svůj další vývoj na novém hřišti na Kotrské
v letech 1942 – 1945 na parcelách dnešních obytných domů občanů p. Čížka, p. Švidrnocha, p. Hampla, p. Starečka
na ulici Budovatelů. Třetí etapa probíhá na současném hřišti od roku 1951.
1930: 75 let od zřízení prvního konzumního obchodu "Budoucnost". Obchod byl na č. p. 217 (na současné poště).
Bylo vybudováno první koupaliště a dětské hřiště v klidném zákoutí lesa Kotrské v prostoru u studánky na cestě
k Hájovně. Obojí sloužilo občanům ke konání různých výletů a oslav (např. smaženice za účasti tehdejší „dechovky pana
Laštůvky“). Sloužilo až do roku 1934, kdy bylo ve Mlýnku vybudováno koupaliště moderní (dnes cvičiště koní p. Emila
Ludvíka). Toto sloužilo až do roku 1945, kdy bylo válečnými událostmi zpustošeno.
Pokračovala výstavba vesnice novou lokalitou „Kotrská". Stalo se tak po parcelaci Wilczkova dvora a po ukončení výstavby
rodinných domků na Mýtě (kolem silnice do Plesné). Zhruba se jednalo o výstavbu cca 40 domků a byla to lokalita,
kterou od staré, původní vesnice dělí ulice Zahradní a Stodolní.
Vzniknul nový obecní dům. Šlo o nesplněnou snahu tehdejšího obecního vedení za starostování Antonína Sommera.
Byla odkoupena parcela a na ní usedlost tehdejšího občana Vajdy (dnešní část nakupního střediska). Vajdův grunt byl
zbourán. Ve vesnici ještě žije generace, která znala bývalé zahradnictví p. Hájka, stávající na tomto místě. První zprávy
o snaze vybudovat nový hřbitov se objevují již v roce 1900, další zmínky v roce 1922 a 1930. K realizaci tohoto záměru
došlo teprve v roce 1979.
Vzniklo „Svépomocné sdružení spolumajitelů autobusů“. V roce 1931 bylo rozšířeno o Hrabyň. Do této doby jezdila většina
našich občanů do zaměstnání ve Svinově, Vítkovicích a Ostravě na „jízdním kole“ (za každého počasí !). Menšina využívala
možností železničních tratí a stanic Háj ve Slezsku a Dolní Lhota. Sdružení vlastnící 3 až 4 autobusy existovalo za strastiplných podmínek až do roku 1950, kdy došlo k znárodnění a vzniku nové organizace ČSAD, tedy "Československé
automobilové dopravy".
1945: Za 60 let uběhlo velmi mnoho významných událostí v životě občanů obce. Především se jednalo o přiblížení
a vrcholení fronty, válečných událostí, včetně osvobození vesnice sovětským vojskem za spoluúčasti našich vojáků
působících v tankovém a leteckém vojsku. Ještě žije početná generace, která tuto epochu prožila a má ve své paměti celou
tu hrůzu a obavu o svůj život. Přesto uvádím něco málo z toho, co se událo na samém počátku roku:
Leden, na Odře za Ratibořem stojí sovětské vojsko, slyšet je blíž a blíž dunivou dělostřeleckou palbu, celý kraj se chystá na
poslední chvíle a osvobození z německé poroby. Opavu navštívil K. H. Frank a Konrád Henlein, aby se osobně zúčastnili
příprav a rozhodli o obranném pásmu ve stávajícím opevnění (vybudovaném v letech 1934/1938). Jaká ironie osudu je, že
opevnění v roce 1938 nebylo vůbec použito a že Němci ještě po dobudování tankových zátarasů u důležitých cest budují
zákopy v polích ve třech pásech o délce 25 – 30 km a využijí opevnění proti sovětským a českým vojákům. Do obce dorazil
transport vystěhovalců od Krakova v počtu 90 osob. Následující dny přijížděly další a další. V domě lékaře MUDr. Redra
je ubytován na krátkou dobu nějaký generál. Vesnicí ve směru Ostrava-Opava často procházejí dosti početné skupiny
vojenských zajatců a vězňů (tzv. „pochody smrti") za asistence vojáků (zubožení, hladoví, špinaví, bez bot, většinou s hadry
na nohou). Pro Velkou Polom nastaly poslední chvíle před nefalšovanou válkou. 26. dubna 1945 byla naše obec osvobozena.
Ze soukromého archivu
Františka Kopřivy

HISTORIE
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PLESOVÁ SEZONA 2006
(Sokolovna TJ Velká Polom)
21. 1. MYSLIVECKÝ PLES
Hudba: Domino
Předprodej: Josef Hurník, Za Humny 237
Tel.: 553 770 524

18. 2. COUNTRY BÁL
Hudba: C & W OK Band Velká Polom
Předprodej: Ing. Tomáš Lazecký, Za Humny 440
Tel.: 606 710 243

28. 1. PLES SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ V. POLOM
Hudba: Prak
Předprodej: Alena Vrbková, Plesenská 244
Tel.: 553 770 185

25. 2. COUNTRY BÁL
Pro velký zájem ještě jednou to samé, co minulý týden.
Předprodej: Ing. Tomáš Lazecký, Za Humny 440
Tel.: 606 710 243

4. 2. HASIČSKÝ PLES
Hudba: Prak
Předprodej: Lukáš Honajzer, Opavská 9
Tel.: 775 960 370

4. 3. IV. NETRADIČNÍ VELKOPOLOMSKÝ PLES
(chování basy)
- tentokrát maškarní – vstup jen v maskách!
Hudba: Prak
Předprodej: Obecní úřad – Jana Brázdová
Tel.: 553 770 228

10. 2. (pátek !) PLES TJ VELKÁ POLOM
Hudba: Pohoda
Předprodej: Ing. Emil Chudoba, Osvoboditelů 173
Tel.: 606 774 393

„Jen jednou žiješ - každé chvíle je škoda, které neužiješ.“
Wojkiewicz

Jiří Kopřiva
za kultruní komisi
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KULTURA
Ohlédnutí za kulturním děním roku 2005

Obecní ples
Plesovou sezónu jsme letos ukončili jako každý rok obecním plesem, tentokráte kloboukovým. Basa byla za všeobecného
veselí pochována, aby její struny měly odpočinek, než je bujaře rozezníme příští plesovou sezónu.
Velkopolomské hvězdy
Na jaře jsme si mohli vytříbit ostrovtip i procvičit bránice na divadelním představení "Každý něco pro vlast". Tuto komedii z pera spisovatele již předminulého století Václava Klimenta Klicpery secvičil náš ochotnický soubor Velkopolomské
hvězdy v režii Evy Válkové. Hra přes své stáří stále překvapuje aktuální a živou tematikou, zrcadlící různé typy lidských
charakterů, především těch nešvarných.
Osvobození – "Ples v operetě"
V rámci oslav osvobození Velké Polomi jsme se také mohli potěšit směsí operetních melodií.
Vítání léta
Svatý Petr se letos v červenci za naši vesnici nepřimlouval a bohužel nám nezajistil příznivé počasí pro společné uvítání
léta.
Loučení s létem
I v srpnu a září bylo karnevalové veselí ohroženo. Ale na třetí pokus se již počasí umoudřilo a s létem jsme se mohli pro
tento rok rozloučit. Zábava plynule navázala na slavnostní otevření renovované velkopolomské základní školy. Odpolední
hodiny byly věnovány dětem, jejich soutěžím a hrám. Soumrak přivítal dospělé a až do ranních hodin jsme všichni
„juchali a křepčili“ při caraoke show. Jsme rádi, že se lidé v naší vesnici umí dobře bavit a nezkazí žádnou srandu. Také
se na scéně Velké Polomi objevily doposud nepoznané hudební talenty. Oceňujeme!
Zájezd do Divadla Jiřího Myrona
I tento rok jsme měli možnost účastnit se zájezdu na představení v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě a nechat se unášet
na vlnách fantazie a poetiky.
Večer s hudbou a tancem nejen pro dříve narozené
Členové opavského divadla nám tentokráte představili nejkrásnější operetní melodie opěvující odvěké vztahy mezi mužem
a ženou. Ovšem tímto příjemně načatý večer zdaleka nekončil, hudba hrála až do pozdních večerních hodin k poslechu,
ale také tanci.
Berani z Těškovic
Tentokráte k nám zavítali kolegové našich Velkopolomských hvězd Berani z Těškovic se svou hrou Tenor na roztrhání.
Poutavě nás provedli světem hudebního komediálního příběhu z divadelního prostředí. Musíme uznat, že i jiné vesnice
mají své zářivé talenty.
Fotosoutěž
Ve spolupráci Studia Oko a kulturní komise byla vyhlášena fotografická soutěž o nejlepší fotku s letní tématikou. Byly
stanoveny dvě kategorie: Kategorie umělecká (oceněn Michal Kadula) a Kategorie vtipu: (oceněni Anna Hrubá a Petr
Brázda). Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným přejeme stále ostrý objektiv a bystrý postřeh.
Troufáme si říci, že i tato sezóna byla bohatá na zážitky a společenské kulturní akce, na kterých jsme se mohli pobavit,
příjemně se naladit a „tuž provětrat ty nove hadry, ni?!“.
Ivana Kordasová a Lucie Salgová
za kulturní komisi

Počátkem nového roku 2006 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VELKOPOLOMSKÉ KYSANÉ ZELÍ v domě zahrádkářů.

SPORT
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Rok 2005 z koňského hřbetu

V letošní sezóně jsme se zúčastnili asi 20 závodů v Moravskoslezském kraji a své starty uskutečnili nejen zkušení seniorští
jezdci, ale také jezdci z řad dětí a juniorů. Největšího úspěchu dosáhl nejmladší jezdec Jakub Ludvík na Mistrovství
republiky v kategorii dětí, kde získal krásné 11. místo. Oﬁciálních závodů se pravidelně účastnilo osm juniorských a šest
seniorských jezdců, kteří se i přes velkou konkurenci umísťovali na předních příčkách.
Začátkem května jsme uspořádali jarní přátelské závody a koncem srpna tradiční Velkopolomský pohár, který se těší
hojné účasti jak jezdců Moravskoslezského kraje, tak i místních příznivců jezdeckého sportu, kteří vždy navodí příjemnou
atmosféru pro podání nejlepších jezdeckých výkonů. Tento rok u nás soutěžil i český reprezentant Zdeněk Žíla, který je
letošním účastníkem ME.
Také se nám podařilo připravit pět mladých jezdců k úspěšnému složení „Zkoušek základního výcviku jezdce“, tímto
získali oﬁciální licenci, čímž se v příštích letech zařadí k ostatním jezdcům startujícím na oﬁciálních závodech.
V říjnu jsme si připravili II. ročník oddílových závodů, kde své dovednosti předvedli všichni členové oddílu, a zakončili
tak jezdeckou sezónu 2005.
Děkujeme všem sponzorům a přátelům jezdeckého sportu, díky jimž jsme uskutečnili další úspěšnou sezónu.
Emil Ludvík
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KULTURA
Vernisáž Velkopolomského Art Klubu

S radostí můžeme říci, že se první vernisáž velkopolomských malířů velmi vydařila. Ale nepředbíhejme.
Dni s velkým „D“ předcházela usilovná malířská činnost prodchnutá inspiračním nadšením, nemalou měrou geniem
loci Velké Polomi a především vzájemným přátelským porozuměním milovníků olejomalby. Pod dohledem Múz inspirace pomalu přibývaly obrazy a obrázky různých témat, které žádaly o přízeň diváků. Hlásily se tak usilovně, že i my
malíři jsme se rozhodli dopřát sluchu jejich prosbám.
Nastaly usilovné přípravy vernisáže. Nejprve bylo třeba najít místo plné světla a stěn, které by byly ochotny přijmout břemeno našich uměleckých počinů. Posléze se už obrazy velmi lehko odívaly do dřevěných rámů. Blížící se den byl vítán
radostí okořeněnou kapkou strachu a nejistoty, jak budou naše malby přivítány, jestli chystaná akce vzbudí zájem veřejnosti.
To víte, trochu jsme se styděli jít nejen se svou kůží, ale především niterným pohledem na svět, takříkajíc na trh.
O to více jsme byli potěšeni, nadšeni a omámeni množstvím návštěvníků. Hodiny na věži polomského kostela ještě ani
neodbily tolik očekávanou šestnáctou hodinu a už jsme vítali první tváře. Brzy nato jsme proplouvali, ač se nám tomu
nechce věřit, doslova mezi davem přátel, sousedů a dalších umění lačných návštěvníků.
Touto cestou děkujeme všem za zájem shlédnout plody našich malířských čtvrtků. Pokud toužíte se také esteticky
vyjádřit, pobavit se, pohladit duši barvou, přijďte mezi nás ve čtvrtek v pět po schodech nahoru nad prodejnu zahradnických potřeb. Uvítají vás dvě v patře rozsvícená okna a nezaměnitelná vůně olejových barev. Těšíme se, že na další výstavě
se s námi budete svými obrazy podílet také vy.
Ivana Kordasová
za Velkopolomský Art Klub

„Cílem není malovat život, ale dát život malbě.“
Bonnard

POZVÁNKY
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Vážení spoluobčané!
Přeji Vám, abyste ve slavnostní
atmosféře prožili vánoční dobu,
kdy láska, štěstí, mír a víra
prostupují srdce lidí víc než
kdykoliv jindy v roce.
Ludmila Bubeníková
starostka obce

Srdečně zveme všechny občany na tradiční sraz u Domu
zahrádkářů na půlnoční přivítání nového roku 2006
při šampaňském a dobré náladě.
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“
Werich

Připojujeme pozvání na "půlnoční mši"
oslavující narození Ježíše Krista
na Štědrý den ve 22 hodin
v kostele sv. Václava ve Velké Polomi.
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